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53.
ZAKLJUČNO POROČILO

Izvedba

53.

MOS-a

predstavlja

pomembno

rokami

sprejela

tudi

novo

usmeritev

prelomnico sejemske dejavnosti v Sloveniji. Leto

trajnostnega razvoja in zelenih rešitev, čemur

in pol smo se namreč soočali s popolno

smo sledili po vzoru svetovnih sejmov. Včasih je

prepovedjo delovanja, kar je pustilo neizbrisljiv

potrebno storiti korak nazaj, da lahko temu

pečat pri vseh, ki so vključeni v pripravo in

sledita dva naprej, zato smo kljub težkim

izvedbo sejma. Po koncu 53. MOS-a smo zato

okoliščinam izjemno ponosni, da nam je 53. MOS

zbrali misli in statistične podatke, ki pa nakazujejo

uspelo izpeljati v takšni izvedbi. Naše misli in

izjemen porast o ozaveščenosti pomembnosti

aktivnosti pa so že usmerjene v leto 2022, ko nas

sejma MOS za slovensko gospodarstvo. Veseli

čaka izjemno plodno sejemsko leto.

smo, da ste tisti razstavljavci, ki ste se letos
odločili razstavljati na MOS-u, izrazili visoko

Mag. Robert Otorepec

stopnjo zadovoljstva, kar si bomo prizadevali

Izvršni direktor družbe

ohranjati tudi v prihodnjih letih. Poleg številnih

Celjski sejem d. d.

obsejemskih aktivnosti, je javnost z odprtimi

SEJEMSKA STATISTIKA 2021 - DEJSTVA & ŠTEVILKE

5 SEGMENTOV

5 DNI

RAZSTAVLJAVCI
66 %

Velika zvestoba razstavljavcev –
kar 66 % razstavljavcev se je v 2021
predstavilo že najmanj drugič.

76 %

76 % razstavljavcev je že potrdilo
ponovno udeležbo na 53. MOS-u.

81 %

Kar 81 % razstavljavcev je svoj
nastop ocenilo kot uspešen ali zelo
uspešen.

80 %

80 % razstavljavcev je zadovoljnih z
odzivom obiskovalcev.

Največja prednost sejma je po
mnenju razstavljavcev osebni stik
s kupci ter promocija podjetja kot
celote.

OBISKOVALCI
90 %

Kar 86 % obiskovalcem je sejem
izpolnil pričakovanja.

65 %

Več kot 76 % obiskovalcev je
napovedalo ponovni obisk sejma.

Obiskovalci največje prednosti sejma vidijo v
osebnem stiku s ponudniki (85 %), ogledu novosti
in inovacij (63 %), raznovrstni ponudbi zbrani na
enem mestu (57 %) in sejemskih popustih (45 %).

PROFIL OBISKOVALCEV
Zanimanje na sejmu

30 %

30 %

33 %

53 %

58 %

16 %
MOS B2B

MOS PLUS

MOS TEHNIKA

MOS TURIZEM

MOS DOM

MOS TURIZEM

poslovne storitve in
priložnosti doma in
v tujini

izdelki široke
potrošnje

oprema in orodja za
podjetja in domače
mojstre

kamping karavaning

gradnja in obnova
doma

destinacije in
kulinarika

Več kot 60 % obiskovalcev spada v starostno skupino med 26 in 50 let.

DRŽAVA PARTNERICA MADŽARSKA
DRŽAVA PARTNERICA MADŽARSKA je
pustila neizbežen pečat na 53. MOS-u. V
svojem paviljonu je pripravila osupljivo
predstavitev “Madžarske 21. stoletja”,
kot tudi njene tradicije in običajev. Na
MOS-u se je predstavilo tudi nekaj manj
kot 30 madžarskih izvozno usmerjenih
podjetij, ki so s slovenskimi podjetniki
sklenili

številne

poslovne

dogovore.

MOS-ovi PODJETNI TALENTI

