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CELJSKI SEJEM

Največja poslovno-sejemska prireditev
 v regiji z 52-letno tradicijo

TEHNIKA
OPREMA IN ORODJA ZA PODJETJA IN DOMAČE MOJSTRE



SEJEM MOS TEHNIKA

PRIDOBITE NOVE STRANKE IN PRODAJTE VEČ!
Ali veste, da je sejemska prireditev kot je MOS lahko najučinkovitejši
komunikacijski kanal za dosego trženjskih ciljev?

RAZSTAVNI PROGRAM MOS TEHNIKA

- elektro, pnevmatsko in ročno orodje 
- skladiščni regali
- vijačno blago in pritrdilna tehnika
- merilna tehnika in instrumenti
- bremenske vrvi, verige in trakovi
- zaščitna, delovna in varovalna oprema
- 3-D tiskalniki in LED zasloni
- tiskarski stroji in material
- oprema za avtoservisne in vulkanizerske 
   delavnice

RAZLOGI ZA RAZSTAVLJANJE 

Neposreden stik s kupci

Največja platforma za pridobivanje do-

baviteljev in kupcev

Priložnost za mreženje

Identifikacija potreb strank

MOS TEHNIKA lahko letos postane vaš najmočnejši prodajni kanal. Kako 
pogosto imate priložnost nameniti 6 dni nagovarjanju svojih potencial-
nih kupcev v živo? Le vi lahko svoje stranke pripravite do nakupa, MOS pa 
jih lahko pripravi do tega, da vas obiščejo.

- stroji in oprema za obdelavo lesa in kovine
- industrijski roboti
- profesionalna čistilna tehnika
- kompresorji in oprema za komprimiran zrak
- oprema in material za pakiranje ter embalaža
- transportna in industrijska kolesa, valjčne     
    proge
- založbe strokovnih revij 



SEJEM MOS - DEJSTVA IN ŠTEVILKE*

KAJ PRAVIJO OBISKOVALCI MOS?

KAJ PRAVIJO RAZSTAVLJAVCI MOS?

90 %
je zadovoljnih z odzivom

obiskovalcev

je na sejmu sklenilo konkreten 

poslovni dogovor
72 %

je napovedalo ponovni obisk 

sejma71 %

je sejem izpolnil pričakovanja87 %

5 segmentov

1500 razstavljavcev

100.000 obiskovalcev

6 dni

*Statistika in rezultati ankete so vzeti iz sejma MOS 2018. 
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MOS Tehnika

Drugi razstavni programi

MOS TURIZEM  (kamping, karavaning, destinacije in kulinarika)
MOS DOM (gradnja in obnova doma)
MOS B2B  (poslovne storitve in poslovne priložnosti v tujini) 
MOS PLUS (izdelki široke potrošnje)

CELJSKI SEJEM d.d.

Dečkova 1, 3102 Celje, Slovenija

T: 03 54 33 000, F: 03 54 19 164

E: info@ce-sejem.si

Mojca Hrup

T: 03 54 33 183
E: mojca.hrup@ce-sejem.si

Celjski sejem – zanesljiv partner z geostrateško pozicijo in sodobnimi informacijsko- 

komunikacijskimi tehnologijami za učinkovito organizacijo sejemskega nastopa in obiska.

LOKACIJA ŠTEJE!

V ISTEM TERMINU TUDI:

Več informacij najdete na www.ce-sejem.si.

ORGANIZATOR SEJMA: KONTAKT:


