Celjski sejem

31. marec - 3. april 2020

SEJEM

INDUSTRIJSKEGA
VZDRŽEVANJA
IN ČIŠČENJA
STROJEV,
NAPRAV IN
OBJEKTOV

www.ce-sejem.si

ZAKAJ RAZSTAVLJATI NA TEROTECHU?
•
•
•
•
•

Promocija podjetja kot celote,
razstavljene so novosti s področja vzdrževanja v proizvodnih podjetjih,
promocije že uveljavljenih izdelkov in storitev,
mnogo priložnosti za sklenitev posla z novimi kupci z zbiranjem naročil,
ker zaradi konkurence na sejmu ne smemo manjkati.

KDO SO OBISKOVALCI?
•
•
•
•
•
•
•
•

Tehnični direktorji,
vodje proizvodnje, vzdrževanja in investicij,
planerji proizvodnje,
strokovnjaki in inženirji za zagotavljanje kakovosti,
vzdrževalci,
nabavniki,
razvijalci in raziskovalci,
študenti in dijaki.

RAZSTAVNI PROGAM:
. hidravlika,
. pnevmatika,
. olja,
. vzdrževanje čistilnih naprav.

Celoten razstavni program si oglejte s
skeniranjem QR kode:

KONTAKT:

Marjana Žgajner, vodja sejma
T: 03 54 33 204
E: marjana.zgajner@ce-sejem.si

ORGANIZATOR:
CELJSKI SEJEM, d.d.
Dečkova 1, 3000 Celje
T: 03 54 33 000
E: info@ce-sejem.si
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SEJEM

ELEKTRIČNE
IN TOPLOTNE
ENERGIJE
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SEJEM

LESNOOBDELOVALNIH
STROJEV,
ORODIJ IN
REPROMATERIALA

www.ce-sejem.si

OBSEJEMSKI DOGODKI:

•
•
•
•
•
•

E

zakonodaja in dolgoročna
usmeritev energetike do leta 2050,
izobraževanje in borza poklicev,
start-up & energetika 2020,
ﬁnanciranje energetskih
projektov,
podpora in sodelovanje tujih
partnerjev,
srečanja panožnih društev,
družabno-strokovni dogodki.

RAZSTAVNI PROGAM:
. cevne povezave,
. ﬁtingi,
. proizvodi za ogrevanje in tehnološko paro,
. hranilniki.

Celoten razstavni program si oglejte s
skeniranjem QR kode:
KONTAKT:

Renata Košenina, vodja sejma
T: 03 54 33 201
E: renata.kosenina@ce-sejem.si

Urška Ogris
T: 03 54 33 163
E: urska.ogris@ce-sejem.si

ORGANIZATOR:
CELJSKI SEJEM, d.d.
Dečkova 1, 3000 Celje
T: 03 54 33 000
E: info@ce-sejem.si
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Energenti
Končna raba

Spremljanje
in upravljanje

Proizvodnja

Distribucija
in hramba

ZAKAJ RAZSTAVLJATI NA LESTECHU?
•
•
•
•
•
•

Osrednji dogodek v Sloveniji in regiji,
priložnost za sklepanje novih poslov,
predstavitev novosti,
pridobivanje novih kupcev,
srečanje s partnerji, dobavitelji, strankami,
odlična možnost za pregled stanja na trgu.

KDO SO OBISKOVALCI?
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Mizarji (mizarske delavnice),
proizvajalci pohištva,
tesarji,
parketarji,
proizvodno predelovalni obrati lesa,
vodje proizvodnje, vzdrževanja in investicij,
planerji proizvodnje,
nabavniki v pohištveni industriji, trgovini na drobno,
gradbeništvu in industrijskih sektorjih,
študenti in dijaki.

RAZSTAVNI PROGAM:
. lesnoobdelovalni stroji,
. naprave in orodja,
. repromaterial in material.

Embalaža telefon Ulefone S7 - 280 KOS

Celoten razstavni program si oglejte s
skeniranjem QR kode:
KONTAKT:

Katja Goršek, vodja sejma
T: 03 54 33 207
E: katja.gorsek@ce-sejem.si

Urška Ogris
T: 03 54 33 163
E: urska.ogris@ce-sejem.si

ORGANIZATOR:
CELJSKI SEJEM, d.d.
Dečkova 1, 3000 Celje
T: 03 54 33 000
E: info@ce-sejem.si

