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FORMA TOOL – orodjarvo in rojegradnja
AVTOMATIZACIJA IN ROBOTIKA
VARJENJE IN REZANJE
MATERIALI IN KOMPONENTE
NAPREDNE TEHNOLOGIJE



43 % poslovnih obiskovalcev iz tujine 
(Av�rija, Bosna in Hercegovina, Češka, 
Črna Gora, Hrvaška, Italija, 
Japonska, Kitajska, Kosovo, Madžarska,
Nemčija, Romunija, Severna Makedonija)

43 %

Spoštovani poslovni partner!

Mednarodni indu�rijski sejem v Celju je v zadnjih nekaj letih prepričljivo po�al največji in najpomembnejši bienalni
sejem s področij �rojegradnje, orodjar�va, varjenja in rezanja v JV Evropi, o čemer pričata hitra ra� obiskovalcev in 
raz�avljavcev v zadnjih letih. Pri zadnji izvedbi sejma v letu 2019 smo beležili kar 25 % ra� obiskovalcev v primerjavi 
z letom 2017, go�ili pa smo raz�avljavce iz 32 držav sveta, kar dodatno dokazuje, da gre za pomemben regionalni 
sejem.

Če želite po�ati del naše uspešne zgodbe, vas vabimo, da si pravi čas zagotovite pro�or za pred�avitev vašega 
podjetja. Sejem MIS namreč vsem, ki delujete v omenjenih panogah, pred�avlja več kot izjemno priložno� za najhi-
trejše in najcenejše pridobivanje kupcev iz celotne JV Evrope in širše, za pred�avitev novo�i, za srečanje s kupci in 
za primerjavo s konkurenti. V letu 2019 smo tako beležili 100 % zasedeno� vseh raz�avnih površin. Zato pohitite, da 
ne zamudite priložno�i, ki se pojavi samo enkrat na vsaki dve leti. Se vidimo.

mag. Robert Otorepec
izvršni direktor

Sejemska �ati�ika 2019  

55 %

RAZSTAVLJAVCI OBISKOVALCI

90 %85 %

+20 % +25 %
v primerjavi z 2017 v primerjavi 

z 2017 

350 direktnih raz�avljavcev, 
900 blagovnih znamk iz 32 držav

15.193 �rokovnih obiskovalcev
v 4 dneh

Več kot 50 %razstavljavcev je sejem ocenilo kot BOLJŠI v primerjavi s prejšnjim.

50 % Več kot 50 % raz�avljavcev je sejem 
ocenilo kot BOLJŠI v primerjavi s 
prejšnjim. 

90 % obiskovalcev je napovedalo
ponovni obisk na MIS 2021.  

90 %
90 % obiskovalcev je sejem ocenilo z
oceno >4+.55 % raz�avljavcev je na sejmišču 

sklenilo nov poslovni dogovor.

85 % raz�avljavcev je že potrdilo udelež-
bo na MIS 2021.  

Mednarodni indu�rijski sejem 2022

PROSTOR ZA PRENOS ZNANJA, RAZPRAVE IN NOVA POSLOVNA PARTNERSTVA

16,785m2

100 %

7 tehnično dovršenih 
sejemskih dvoran

zasedeno� raz�avnih površin

350

98 % je sejem izpolnil pričakovanja.
98 %99 % Več kot 99 % raz�avljavcev je svoj na�op 

ocenilo za uspešen oz. zelo uspešen. 



ORODJARSTVO IN STROJEGRADNJA 

  
VARJENJE IN REZANJE 

MATERIALI IN KOMPONENTE

NAPREDNE TEHNOLOGIJE

RAZSTAVNI PROGRAM 

• Obdelovalni centri, rezkalni in vrtalni �roji
• Stružni �roji, �ružnice in �ružni centri
• Brusilni �roji
• Strojna orodja za preoblikovanje
• Strojna orodja za rezanje
• Strojna orodja za jedkanje
• Stroji za brizganje pla�ičnih mas
• Mlini za pla�iko
• Oprema in orodja za predelavo pla�ičnih mas
• Raziglevanje in posnemanje robov
• Vrtalni �roji in �roji za lepanje
• Druga �rojna orodja in �roji
• Komponente, deli in dodatna oprema
• Indu�rijska programska oprema in inženiring
• Hladila in maziva
• Mikroobdelava
• Metrologija, kontrola in te�iranje
• Zagotavljanje, preverjanje in kontrola kakovo�i
• Varno�na oprema in zašcita
• Upravljanje in vzdrževanje obrata

• Varilni �roji, rezalni �roji in �roji za spajkanje
• Osnovni, dodatni in pomožni material za
  varjenje in spajkanje, materiali in orodja
• Varno�na oprema in zaščita
• Tehnični plini in skladišcna oprema
• Cerfitikacija, zagotavljanje in kontrola kakovo�i

• Termopla�ični granulati
• Surovine, dodatki in pomožni materiali
• Napredni materiali
• Polizdelki
• Smole, premazi in lepila, epoksiji in inkapsulanti

• Indu�rijska avtomatizacija
• Indu�rijski roboti in tehnologija za rokovanje z orodjem
• 3D-tisk in prototipizacija
• Izdelava CAD/CAM programske opreme
• Laser in laserski si�emi
• Vzvratni inženiring
• Indu�rijsko označevanje
• Programska oprema in rešitve za upravljanje
  življenjskega cikla izdelkov



Celjski sejem, 5.-8. april 2022
Slovenija

Celjski sejem – v srcu regije s sodobnimi 
informacijsko-komunikacijskimi tehnologijami 
za učinkovito organizacijo sejemskega na�opa 
in obiska.

DOBRO JE VEDETI!
Z zgodnjo prijavo do 15. novembra 2021 
si zagotovite nižje cene raz�avnega pro�ora. 

Rok prijave je 14. januar 2022.

ZA VEČJI OBISK: 
NEOMEJENO ŠTEVILO
BREZPLAČNIH POSLOVNIH VSTOPNIC!
E-poslovne v�opnice so za vas in vaše poslovne 
partnerje v neomejenem številu povsem brezplačne!

Informacije

Sejemska pisarna  

i

Kongresni center, Press center 

Projektna skupina

Katja Goršek 
VODJA PROJEKTA

  

T: 03 54 33 207
E: katja.gorsek@ce-sejem.si

Marjana Žgajner

T: 03 54 33 204
E: marjana.zgajner@ce-sejem.si 

Organizator sejma

CELJSKI SEJEM d.d.

Dečkova 1, 3000 Celje, Slovenija

T: 03 54 33 000, F: 03 54 19 164
E: info@ce-sejem.si
www.ce-sejem.si

Države
obiskovalcev

Notranji raz�avni pro�ori Zunanji raz�avni pro�ori
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Renata Košenina 

T: 03 54 33 201
E: renata.kosenina@ce-sejem.si


