
53.
MOS PLUS

IZDELKI ŠIROKE POTROŠNJE

16.-20. september 2020
CELJSKI SEJEM

Največja poslovno-sejemska prireditev v regiji
 s 53-letno tradicijo

SPLAČA SE VEDETI!
S prijavo do 28. februarja si zagotovite 

nižje cene razstavnega prostora. 
Prijava je možna do 24. 

aprila 2020.



SEJEM MOS PLUS

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 PLUS
OPREMA ZA DOM IN VRT, IZDELKI ŠIROKE POTROŠNJE, IZDELKI ZA OSEBNO RABO IN VOZILA

čistilna tehnika in oprema
darilni program
gospodinjski pripomočki
kuhinjski pripomočki
izdelki domače obrti
medicinski aparati za osebno rabo
nakit, modni dodatki in kozmetika
rezalke, brusi, vrtno orodje, 
delovno orodje
dodatki za dom in vrt

RAZLOGI ZA RAZSTAVLJANJE 

Neposreden stik s kupci

Največja platforma za pridobivanje do-
baviteljev in kupcev

Priložnost za mreženje

Identifikacija potreb strank

MOS PLUS lahko letos postane vaš najmočnejši prodajni kanal. Kako 
pogosto imate priložnost nameniti 5 dni nagovarjanju svojih poten-
cialnih kupcev v živo? Le vi lahko svoje stranke pripravite do nakupa, 
MOS pa jih lahko pripravi do tega, da vas obiščejo.

usnjena galanterija (poslovne torbe, modne 
torbe, denarnice, pasovi, čevlji, jakne,…)
spodnje perilo
olja za uživanje in osebno nego
meritve in nasveti za zdravje
prehrana (olje, klobase, moka, med ...)
ostalo blago široke potrošnje
osebna vozila
električna vozila
BRP-vozila



SEJEM MOS - DEJSTVA IN ŠTEVILKE*

KAJ PRAVIJO OBISKOVALCI?

KAJ PRAVIJO RAZSTAVLJAVCI?

88 %
je zadovoljnih z odzivom
obiskovalcev

je na sejmu sklenilo konkreten 
poslovni dogovor65 %

je napovedalo ponovni obisk 
sejma76 %

je sejem izpolnil pričakovanja86 %

5 segmentov

1500 razstavljavcev

100.000 obiskovalcev

5 dni

*Statistika in rezultati ankete so vzeti iz sejma MOS 2019. 

usnjena galanterija (poslovne torbe, modne 
torbe, denarnice, pasovi, čevlji, jakne,…)
spodnje perilo
olja za uživanje in osebno nego
meritve in nasveti za zdravje
prehrana (olje, klobase, moka, med ...)
ostalo blago široke potrošnje
osebna vozila
električna vozila
BRP-vozila
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MOS PLUS

Drugi raz�avni programi

MOS TURIZEM  (kamping, karavaning, destinacije in kulinarika)
MOS DOM (gradnja in obnova doma)
MOS B2B  (poslovne storitve in poslovne priložnosti v tujini) 
MOS TEHNIKA (oprema in orodja za podjetja in domače mojstre) 

CELJSKI SEJEM d.d.

Dečkova 1, 3102 Celje, Slovenija

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

E: info@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:

Urška Ogris

T: 03 54 33 163

E: urska.ogris@ce-sejem.si


