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Pandemija je povzročila, da se ljudje vse bolj zavedajo pomembno�i skrbi za zdravje in samooskrbe. 
Zato smo se odločili, da združimo oba sejma in tako obiskovalcem na enem me�u ponudimo še več 
vsebin s področja dobrega počutja, zdravega načina življenja in samooskrbe. Sejem Green Vita je odlič-
na priložno� za vse ponudnike, ki se želijo pred�aviti in povečati prodajo svojih izdelkov in �oritev. 

Sejem bo potekal od 11. do 13. marca 2022.  Pridružite se nam in bodite del dogajanja tudi vi!

Hrana in napitki (zdrava hrana, veganska, 

presna hrana in hrana brez glutena in laktoze, 

naravni sadni in zelenjavni napitki, čaji)

Prehranska dopolnila

Kozmetika (naravna kozmetika za celotno 

nego telesa, specializirana naravna mazila, dišave 

in aromaterapija)

Glineni izdelki, kri�ali in kamni 

(posode za peko in pripravo hrane, skodelice, 

krožniki, poldragi kamni, zdravilni kamni, meteoriti)

Zelišča

Eko či�ila

Eko oblačila in obutev

Telesne aktivno�i
(joga, thai �i, �i gong in podobne discipline za 

kultivacijo telesa in duha)

Eko šole, društva in organizacije 
(s področja zdravja, ekologije)

Knjige

Naravna gradnja 
(eko pohištvo in izdelki za zdravo bivanje)

Ra�line

Semena, čebulice, sadike

Škropiva in sub�rati 
(vzgoja sadik, mineralna in organska gnojila, 

sred�va za var�vo ra�lin)

Lonci, korita, okrasno posodje

Vrtno orodje in naprave 
(kosilnice, namakalne naprave, zbiralniki

deževnice, recikliranje vode)

Tlakovci in naraven kamen

Turizem (zeleni, kolesarski, gorski, gozdni)

Zdrav�veni in dentalni turizem

Zdraviliški turizem

Wellness

Selfness

Aktivno�i in počitek v naravi

ZDRAV NACIN ŽIVLJENJA

(Altermed)

ZELENO IN SAMOOSKRBNO

(Flora)

DOBRO POCUTJE

S pomladjo se na Celjski sejem vračajo tradicionalni marčni sejmi. 
Z novim konceptom in vsebinami prihodno�i pred�avljamo sejem 
GREEN VITA, ki jo gradijo vsebine sejmov ALTERMED in FLORA. 



ZAKAJ NA SEJMU GREEN VITA NE SMETE MANJKATI? 

S prijavo do 7. 1. 2022 si zagotovite nižje cene raz�avnega pro�ora.

Splača se vedeti! 

Gradite na prepoznavno�i vaše
blagovne znamke. 
Več kot 80 % raz�avljavcev je po 
sejmu opazilo, da je njihova ciljna 
publika bolj seznanjena z njihovo 
blagovno znamko kot prej.   

Povečajte prodajo v času sejma in v prihajajočih 
mesecih. 
90 % raz�avljavcev svoj na�op na sejmu ocenjuje kot 
zelo uspešen in beleži povečanje prodaje svojih izdelkov.  

Spoznajte in razvijajte odnose z drugimi 
podjetniki. 
Sejmi so odlična priložno� za u�varjanje 
skupno�i in mreženje z drugimi podjetniki. 

Komunicirajte s svojo ciljno publiko. 
Raz�avljavci kot eno izmed največjih 
predno�i sejma ocenjujejo osebni �ik s 
�rankami.

Ponujamo vam možno�, da �e del programa in svojo blagovno znamko 

pred�avite s predavanjem in delavnicami  v živo na/v:  

demo kuhinji,    

demo odru,

predavalnici.



Informacije za raz�avljavce

Obiščite naše profile, kjer najdete še več informacij!

#GREENVITA #ALTERMED #FLORA #CELJSKISEJEM

Špela Peras 

VODJA PROJEKTA

  

T: : 03 54 33 206 ali 031 667 719
E: spela.peras@ce-sejem.si

Organizator sejma

CELJSKI SEJEM d.d.

Dečkova 1, 3102 Celje

T: 03 54 33 000
E: info@ce-sejem.si
www.ce-sejem.si

GREEN VITA
(Altermed, Flora) (dvorana L in L1) 

Fe�ival Kave Slovenija (dvorana K)

Kulinart (dvorana K)

ApiSlovenija - Dnevi čebelar�va v Sloveniji)

12. in 13. marec 2022 (dvorana D)

Informacije

V času sejma Green Vita bo na sejmišču 

potekal tudi 5. Fe�ival Kave Slovenija in 5. 

sejem Kulinart. Od 12. do 13. marca se bo 

dogajanju pridružil še 43. ApiSlovenija. 
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