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51. sejem MOS je med 11. in 16. septembrom 2018 obiskalo
več kot 100.000 obiskovalcev. Največje zanimanje so obiskovalci
pokazali za kategorijo MOS Dom – gradnja in obnova doma,
MOS Teh – materiali in oprema za obrt in indurijo ter MOS
Tur – kamping, karavaning, turizem in kulinarika.

ZAKLJUČNO POROČILO
www.ce-sejem.si

CELJSKI SEJEM

SEJEMSKA STATISTIKA 2018 – DEJSTVA & ŠTEVILKE

15,800m

2

bruto razavnih površin

100.000 obiskovalcev v 6 dneh

1417 razavljavcev iz 32 držav

RAZSTAVLJAVCI
76 %

Velika zveoba razavljavcev – kar 76
% razavljavcev se je v 2018 predavilo
že najmanj tretjič.

68 %

68 % razavljavcev je že potrdilo ponovno udeležbo na 52. MOS-u.

96 %

Kar 96 % razavljavcev je svoj naop ocenilo kot uspešen ali zelo uspešen.

90 %

90 % razavljavcev je zadovoljnih s
odzivom obiskovalcev.

72 %

72 % razavljavcev je na sejmu sklenilo
konkreten poslovni dogovor.

Največja predno sejma je po mnenju razavljavcev osebni ik s kupci ter promocija podjetja
kot celote.

OBISKOVALCI
89 %

Kar 89 % obiskovalcem je sejem izpolnil
pričakovanja.

71 %

Več kot 71 % obiskovalcev je napovedalo
ponovni obisk sejma.

Obiskovalci največje prednoi sejma vidijo v
raznovrni ponudbi zbrani na enem meu (54
%), ogledu novoi (44 %), osebnemu iku s
ponudniki (37 %) in sejemskih popuih (29 %).

PROFIL OBISKOVALCEV
Zanimanje na sejmu
7%
MOS PLUS

10 %
MOS BIZ

17 %

18 %

MOS TUR

MOS TEH

kamping in
karavaning

23 %
MOS TUR

26 %

MOS DOM

turizem in
kulinarika

Več kot 60 % obiskovalcev spada v arono skupino med 26 in 50 let.

DRŽAVA PARTNERICA SRBIJA
se je na 250 m² predavila kot atraktivna gospodarska in turiična
poslovna partnerica

politiki in gospodarveniki iz partnerske države ter države goiteljice
Slovenije

MOS-OVI PODJETNI TALENTI

10 START UP PODJETIJ
PREDSTAVI SVOJE
INOVATIVNE IDEJE
PREKO

SPREMLJAJOČIH PRIREDITEV IN B2B SREČANJ

