
CELJSKI SEJEM

Največji �rokovni sejmi za moj�re,
poznavalce in ljubitelje www.ce-sejem.si

Celjski sejem, 9.-12. maj 2019

V i�em terminu tudi
21. AVTO IN VZDRŽEVANJE
11. GOSPODARSKA VOZILA IN LOGISTIKA



Na Celjskem sejmu ponovno pripravljamo največji sejem avto-moto-transportne indu�rije širše regije. Sejem je ena 
redkih priložno�i, da se �rokovna javno� ter o�ali obiskovalci in ljubitelji spoznajo z  zadnjimi novo�mi in aktualnimi 
temami posameznega področja. Maja že trinaj�ič pripravljamo sejem MOTO BOOM, ki je prava posla�ica za ljubitelje 
motociklizma. V dveh letih se motociklizem zapelje daleč, zato je sejem izvr�na priložno�, da obiskovalcem pokažete 
zadnje dosežke in trende panoge. V i�em terminu bo�a na Celjskem sejmišču potekala tudi sejma AVTO IN 
VZDRŽEVANJE ter GOSPODARSKA VOZILA IN LOGISTIKA. Avto in vzdrževanje ponuja novo�i s področja avtoservisne 
dejavno�i in avtomobilizma,  sejem Gospodarska vozila in logi�ika pa pred�avlja trende gospodarskih in do�avnih 
vozil, opreme ter ponuja učinkovite logi�ične rešitve. Vse to bo v štirih dneh na eno največjih in najsodobnejših sejmišč 
v Sloveniji pripeljalo vse, ki jih transport in premikanje na kolesih zanima profesionalno ali ljubiteljsko. Pridružite se 
nam, peljimo skupaj naprej.

mag. Robert Otorepec
izvršni direktor

SEJEMSKA STATISTIKA 2017

več kot
50%

64 %

Več kot polovica na sejmu že trikrat 
ali večkrat

64% ocenjuje svoj na�op kot uspešen

Več kot 50% poslovnih obiskovalcev 
sodeluje pri odločanju v podjetju50 %

Več kot 57% sejem izpolnil pričakovanja  57 %

Več kot 86% sejem izpolnil pričakovanja86 %

Več kot 50% napovedalo ponovni 
obisk

50 %

RAZSTAVLJAVCI

53 % Več kot 53% je na sejmu sklenilo nov 
dogovor

OBISKOVALCI 17.400



motorna kolesa in motocikli

trial motorna kolesa

enduro motorna kolesa

skuterji in mopedi

električni motocikli

plovila

pitbike

štirikolesniki

motorne sani

motori�ična oprema (čelade, oblačila, 

škornji)

rezervni deli za motorna kolesa

maziva in olja za motorna kolesa

izpušni si�emi za motorna kolesa

�arodobna motorna vozila

dekorativno kromiranje motornih koles

plašči za dvokolesa in pnevmatike

motori�ično orodje

cu�om show

navigacija za motori�e

�rokovna literatura in revije

RAZSTAVNI PROGRAM



SEJEMSKA PISARNA
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ZUNANJI RAZSTAVNI PROSTOR
MOTO BOOM

DDVORANA 

Informacije za raz�avljavce: 

Renata Košenina 

VODJA PROJEKTA MOTO BOOM

  

T: 03 54 33 201
E: renata.kosenina@ce-sejem.si

Danijel Trbojević

T: 03 54 33 216
E: danijel.trbojevic@ce-sejem.si

Organizator sejma

CELJSKI SEJEM d.d.

Dečkova 1, 3102 Celje, Slovenija

T: 03 54 33 000, F: 03 54 19 164
E: info@ce-sejem.si
www.ce-sejem.si
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Celjski sejem 
9. - 12. maj 2019

LOKACIJA ŠTEJE!

Celjski sejem – v srcu regije s sodobnimi 
informacijsko-komunikacijskimi tehnologijami za 
učinkovito organizacijo sejemskega na�opa in obiska.
Med glavnimi predno�mi sejma je po prepričanju 
obiskovalcev LOKACIJA SEJMIŠČA.

SPLAČA SE VEDETI!
S pravočasno prijavo do 30. novembra 2018 
si zagotovite nižje cene raz�avnega pro�ora.

NAČRT SEJMIŠČA

Svoje go�e bo�e lahko povabili brezplačno - za 
vsak m² najetega raz�avnega pro�ora prejmete dva 
brezplačna e-poslovna kupona!

Primer: 50 m2 = 100 brezplačnih unovčenih 
e-poslovnih kuponov.


