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NAJVEČJA

POSLOVNO-SEJEMSKA 

PRIREDITEV V REGIJI

S 54-LETNO TRADICIJO IN 

TRAJNOSTNO VIZIJO

NE ZAMUDITE!

Z zgodnjo prijavo 

do 25. marca 2022
si zagotovite nižje

cene razstavnega

prostora. 

Redna prijava je

možna do 

20. junija 2022.

TEHNIKA
ENERGETIKA

PROFESIONALNE ENERGETSKE REŠITVE, OPREMA IN ORODJA 

ZA PODJETJA IN DOMAČE MOJSTRE & DO OKOLJA

PRIJAZNA TEHNOLOGIJA



V letu 2022 predstavljamo nov segment MOS-a, ki je je nastal kot odgovor potreb razstavljavcev 

s področja profesionalnih energetskih rešitev in vse večjega zanimanja naših obiskovalcev po 

tovrstnem razstavnem programu. Z veseljem vam zato predstavljamo MOS TEHNIKA ENER-

GETIKA, ki združuje vsebine dveh vsem dobro poznanih sejmov – ENERGETIKA in MOS 

TEHNIKA. Skupaj z vami tako na MOS-u odpiramo nove priložnosti za predstavitev podjetij s 

področja profesionalnih energetskih rešitev, hkrati pa MOS TEHNIKA ENERGETIKA v skladu z 

zelenim, digitalnim in odpornim gospodarstvom daje poudarek ponudnikom, ki:

MOS TEHNIKA ENERGETIKA

delujejo s pomočjo 
do okolju prijaznih

 tehnologij

delujejo v industriji, ki 
temelji na procesih za 

čistejše okolje

delujejo na 
področjih trajnostne 

industrije

- Dobrodošli v novem, zelenem in trajnostnem obdobju!

V letu 2021 se je 53. MOS javnosti predstavil z izpopolnjenim konceptom, ki temelji na tra-

jnostnih in zelenih rešitvah ter digitalno usmerjeni ureditvi družbe. Ta naravnanost 

sovpada tudi s strateškim načrtom nacionalnih in evropskih direktiv, ki jih lahko podjetja s 

pomočjo MOS-a lažje implementirajo v svoje poslovanje. Na 53. MOS-u smo tako lahko že 

zaznali porast razstavljavcev novih področij za zagotavljanje zelenega, digitalnega in 

odpornega gospodarstva. Kljub izjemno težkim časom med leto in pol dolgo prepovedjo 

izvajanja sejemske dejavnosti, smo ponosni in hvaležni, da so podjetja in institucije ugoto-

vili, kako zelo pomembni so sejmi za njihovo uspešno poslovanje. Po koncu 53. MOS-a smo 

zato zbrali misli in statistične podatke, ki nakazujejo izjemen porast ozaveščenosti o tem, 

kako zelo pomemben je MOS za slovensko gospodarstvo. Veseli smo, da so tisti razstavl-

javci, ki so se odločili razstavljati na 53. MOS-u, izrazili visoko stopnjo zadovoljstva, kar si 

bomo prizadevali ohranjati tudi v prihodnjih letih. Naša vizija je jasna – MOS približati še 

širšemu krogu razstavljavcev in za obisk navdušiti še več obiskovalcev. Verjamemo, da nam 

bo skupaj uspelo!

Mag. Robert Otorepec

Izvršni direktor družbe Celjski sejem d. d.
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MOS TEHNIKA ENERGETIKA

MOS TEHNIKA ENERGETIKA- RAZSTAVNI PROGRAM
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MOS TEHNIKA ENERGETIKA lahko letos 

postane vaš najmočnejši prodajni kanal. Kako 

pogosto imate priložnost nameniti 5 dni nago-

varjanju svojih potencialnih kupcev v živo? 

Le vi lahko svoje stranke pripravite do nakupa, 

MOS pa jih lahko pripravi do tega, da vas 

obiščejo.

Neposreden stik s kupci

Največja platforma za pridobivanje 

dobaviteljev in kupcev

Priložnost za mreženje

Identifikacija potreb strank

RAZLOGI ZA RAZSTAVLJANJE 

elektro, pnevmatsko in ročno orodje

oprema za delavnice in skladišča

vijačno blago in pritrdilna tehnika

merilna tehnika in instrumenti

bremenske vrvi, verige in trakovi

zaščitna, delovna in varovalna oprema

profesionalna čistilna tehnika

kompresorji in oprema za komprimiran zrak

rezalno in brusilno orodje

oprema za avtoservisne in vulkanizerske delavnice

stroji in oprema za obdelavo lesa in kovine

3-D tiskalniki in LED zasloni

tiskarski stroji in material

do okolja prijazne tehnologije

gospodarska in dostavna vozila

viličarji

profesionalne kosilnice in vrtni traktorji

moto kultivatorji

vrtno orodje

fasadni odri

oprema za delavnice in skladišča

bazeni, masažni bazeni, jacuzzi in oprema

šotori

nadstreški in konstrukcije

rezervoarji za deževnico

založbe strokovnih revij

cevni sistemi in priprava vode

proizvodi za ogrevanje in tehnološko paro

sistemi za odvod dimnih plinov

URE, OVE in hranilniki energije

prenosniki toplote

klimatizacija, prezračevanje, tehnološka 

odsesovanja za industrijo in obrt

merilne naprave in naprave za preizkušanje/

kontrolo

orodja, stroji, pritrdilni in pomožni material

oprema za delavnice, skladišča, servisna vozila in 

oprema za njih

odpadki v energetiki in ravnanje z njimi

financiranje, pogodbeništvo, trgovanje z električno 

in toplotno energijo, belimi certifikati in CO₂ 

kuponi



SEJEM                  – DEJSTVA IN ŠTEVILKE*

80 %

76 %

KAJ PRAVIJO RAZSTAVLJAVCI?

razstavljavcev je zadovoljnih z 
odzivom obiskovalcev

razstavljavcev je že potrdilo 
udeležbo na 54. MOS-u.

*Statistika in rezultati ankete so vzeti s sejma MOS 2021.

ZAKAJ PRIDEJO OBISKOVALCI NA MOS TEHNIKA ENERGETIKA?

osebni stik s ponudniki
85 %

raznovrstna ponudba na 
enem mestu

57 %

sejemski popusti
45 %

ogled novosti
63 %



MOS TURIZEM MOS DOM MOS PLUS
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V ISTEM TERMINU TUDI:

Skupina, ki ima na razpolago 

finančna  sredstva in je 

pripravljena investirati.

 Več kot  60 % obiskovalcev 

spada v starostno skupino 

med  26 in 50 let.

POMEMBNO!

kamping & karavaning in 

trajnostni & zeleni 

turizem ter kulinarika

izdelki široke 

potrošnje & 

eMobilnost

gradnja in obnova 

doma & trajnostne 

energetske rešitve 

MOS B-DIGGIT

inovativne digitalne 

rešitve, poslovne 

storitve in priložnosti 

doma in v tujini



Več informacij najdete na www.ce-sejem.si.

Celjski sejem – zanesljiv partner z geostrateško pozicijo in sodob-

nimi informacijsko-komunikacijskimi tehnologijami za učinkovito 

organizacijo sejemskega nastopa in obiska.

LOKACIJA ŠTEJE!

SKUPAJ ZA DOBER OBISK! 
VEČJE ŠTEVILO BREZPLAČNIH E-POSLOVNIH VSTOPNIC
Dvakratnik površine vašega razstavnega prostora (npr. če vaš razstavni 

prostor znaša 50 m2, je brezplačnih 100 unovčenih e-poslovnih vstopnic).

CELJSKI SEJEM d.d.

Dečkova 1, 3102 Celje, Slovenija

T: 03 54 33 000

E: info@ce-sejem.si

ORGANIZATOR SEJMA: KONTAKT:

Renata Košenina

T: 03 54 33 201

E: renata.kosenina@ce-sejem.si
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