Vse za dom, vrt in okolico
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Skupaj s pomladjo se prebudijo tudi pomladni
sejmi na Celjskem sejmišču. Letos bomo tako
že 25-ič tradicionalno pozdravili sejem za vrt,
dom in okolico Flora. Sejem bo razdeljen na
štiri glavne sklope, in sicer VRT, KROŽNO
GOSPODARSTVO, FLORISTIKA TER
AKVARISTIKA IN TERARISTIKA, kjer
boste izvedeli vse o permakulturnih vrtovih,
kompostiranju, rastlinah, ki izboljšujejo zrak,
in o izboru pravilnega akvarija.

Splača se vedeti!

S prijavo do 10. januarja 2020 si zagotovite
nižje cene razstavnega prostora.

ZAKAJ NE SMETE MANJKATI?

Sejemska statistika 2019
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KER JE VSAKO LETO BOLJŠI.
75 % razstavljavcev in 85 % obiskovalcev je
lanski sejem ocenilo za boljšega ali enako dobrega kot preteklo leto.

KER BOSTE PROMOVIRALI PODJETJE IN PRODALI VEČ.

Razstavljavci kot največje prednosti predstavitve na sejmu izpostavljajo
promocijo podjetja kot celote
oseben stik s strankami
povečana prodaja v času sejma
veliko število obiskovalcev
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OBISKOVALCI

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.

NAJVEČJA KUPNA MOČ OBISKOVALCEV

78 % obiskovalcev v starostni skupini 26-60 let

RAZSTAVNI PROGRAM SEJMA
kosilnice, vrtno orodje in žage
visokotlačni čistilci
pihalniki za listje
semena, čebulice in gomolji, sadike (zelenjave in okrasnih rastlin)
dišavnice in zelenjava
lončnice, okrasne rastline, trajnice, cvetoče lončnice, rezano
cvetje ter eksotične in umetne rastline
cvetličarske in vrtnarske potrebščine
rastlinjaki, visoke grede, kompostniki
material za sadno drevje
vrtno pohištvo
namakalne naprave, zbiralniki deževnice
drenažni sistemi
lonci, korita, okrasno posodje
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substrati za vzgojo sadik, mineralna in organska
gnojila, sredstva za varstvo rastlin, škropiva
hladilni sistemi, ogrevalna tehnika
hidroponični in aeroponični sistemi
izdelki iz naravnega kamna, tlakovci
bazeni, bazenska tehnika, whirlpooli, wellnes oprema
in savne
vrtni ribniki in njihova oprema
panelne ograje, kamnite košare in ograjna vrata
zaščita rastlin pred točo in dežjem
sveče
nalepke, etikete, embalaža
akvariji in terariji z opremo (luči, filtri, črpalke, čistila …)
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INFORMACIJE

V istem terminu na sejmišču tudi 16. Altermed,
19. sejem Poroka, 5. Festival kave Slovenija,
43. ApiSlovenija in 5. Kulinart.
KONTAKT

VODJA SEJMA
Mojca Hrup
T: 54 33 183 ali 041 345 781
E: mojca.hrup@ce-sejem.si

ORGANIZATOR SEJMA

CELJSKI SEJEM d.d.
Dečkova 1, 3102 Celje,
T: 03 54 33 000, F: 03 54 19 164
E: info@ce-sejem.si, www.ce-sejem.si

