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16. sejem Altermed
Skupaj s pomladjo se prebudijo tudi pomladni sejmi na Celjskem 
sejmišču. Letos bomo tako že 16-ič tradicionalno pozdravili sejem 
zdravega načina življenja Altermed. Odgovori, kako se učinkovito 
spopasti s hitrim tempom življenja in ponovno vzpostaviti ravnovesje 
vašega telesa, na dlani. 
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C FESTIVAL KAVENačrt sejmišča: 

zdrava hrana, naravni sadni in zelenjavni napitki, prehranska 
dopolnila, zdrava hrana za živali
zelišča, rastlinska zdravila
kristali, poldragi kamni, zdravilni kamni, meteoriti
med, izdelki iz čebeljega voska
društva in organizacije s področja zdravja, ekologije, 
ohranjanja narave, zdrave prehrane, osebne rasti, 
neinvezivna diagnostika
zdravstveni turizem
joga (blazine, knjige, glasba), Thai Chi, Chi Gong idr. 
podobne discipline za kultivacijo telesa in duha
založništvo

naravna kozmetika za celotno nego telesa za 
odrasle, otroke, alergike (kreme, maske, peelingi, 
toniki, kopeli, mila, šamponi, intimna nega, zobne 
paste, ličila …)
specializirana naravna mazila
dišave in aromaterapija
eko šole
eko oblačila in obutev (za otroke in za odrasle)
naravna gradnja, eko pohištvo in izdelki za zdravo bivanje 
eko čistila
glineni izdelki (posode za peko in pripravo hrane, 
skodelice, skodele, krožniki)

ZAKAJ NE SMETE MANJKATI?
Sejemska statistika 2019

KER JE VSAKO LETO BOLJŠI.
75 % razstavljavcev in 85 % obiskovalcev je 
lanski sejem ocenilo za boljšega ali enako dobre-
ga kot preteklo leto.

NAJVEČJA KUPNA MOČ  OBISKOVALCEV 
78 % obiskovalcev v starostni skupini 26-60 let

KER ZADOVOLJSTVO VRAČA IN PONOVNO VABI.
Več kot 80 % razstavljavcev je zadovoljnih z obiskom in več kot 65 % jih je 
že potrdilo letošnjo udeležbo. Ponoven obisk sejma je potrdilo tudi več kot 70 
% obiskovalcev.

KER BOSTE PROMOVIRALI PODJETJE IN PRODALI VEČ.
Razstavljavci kot največje prednosti predstavitve na sejmu izpostavljajo 
     promocijo podjetja kot celote
     veliko število obiskovalcev
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   oseben stik s strankami
   povečana prodaja v času sejma

RAZSTAVLJAVCI

OBISKOVALCI

65 %

70 %

Vitalnost in lepota so darovi 
narave za tiste, ki živijo v skladu 
z njenimi zakoni.
— LEONARDO DA VINCI

V istem terminu na sejmišču tudi 25. sejem Flora,
19. sejem Poroka, 5. Festival kave Slovenija, 
43. ApiSlovenija in 5. Kulinart.  


