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Kongresni center Celje

Najlepši dogodki ustvarjajo spomine



Dogodek Poroka ima za sabo dolgo tradicijo, saj smo ga v letu 2019 pripravili že 19. zapored, v 
naslednjih dveh letih pa nam je načrte žal prekrižala epidemija. V letu 2022 se zopet vračamo in 
pripravljamo butični dogodek, ki bo še boljši in primeren za vse, ki iščejo navdih za svoje posebno 
praznovanje.  Tokrat bo dogodek prvič potekal v Kongresnem centru Celje (Celjski sejem).

DOGODEK SE NE BO OSREDOTOČAL ZGOLJ NA POROKE, AMPAK TUDI NA ROJST-

NODNEVNA PRAZNOVANJA, OBLETNICE IN MATURANTSKE PLESE. Na dogodku 

bodo tako prisotni obiskovalci, ki iščejo navdih za različne vr�e praznovanj.   

NA DOGODKU BOSTE LAHKO NASTOPILI IN PREDSTAVILI SVOJ IZDELEK OZIRO-

MA STORITEV. Raz�avljavcem ponujamo možno� pred�avitve in na�opa na osrednjem odru. 

NA DOGODKU BODO PRISOTNI OBISKOVALCI RAZLIČNIH STAROSTNIH SKUPIN 

IN ZANIMANJ. Obiskovalci niso zgolj mladi pari, ampak vsi, ki iščejo navdih za svoj poseben 

dogodek.   

NA DOGODKU BOSTE LAHKO SPOZNALI DRUGE PONUDNIKE IN Z NJIMI STKALI 

POSLOVNE VEZI. Na dogodku bodo sodelovali ponudniki različnih �oritev, kot so zlatarne, 

frizerski saloni, fotografi, glasbeniki in mnogi drugi, kar vam ponuja odlično priložno� za tkanje 

poslovnih vezi.

Zakaj biti del POMP  ?

Butični dogodek, ki je primeren za vse, ki iščejo navdih za POROKO in druga posebna 

praznovanja, kot so ROJSTNI DNEVI, OBLETNICE in MATURANTSKI PLESI.

Dogodek se bo odvijal od 22. do 23. oktobra 2022. 

BODITE TUDI VI DEL NAJBOLJ POMPOZNEGA DOGODKA TEGA LETA!



Z zgodnjo prijavo si zagotovite svoj pro�or na 
POMP-u, saj je število me� glede na dejavno� 
omejeno.

Poročne obleke za neve�o in ženina, obutev, modni 

dodatki,

poročna vabila, confeti,

go�in�vo, catering in slaščičarske �oritve,

poročni pr�ani in drugi zlatarski izdelki,

organizacija slovesno�i, poročne agencije, založnik 

poročnih revij in spletni ponudniki �oritev,

ponudniki animacijskih programov,

foto in snemalni �udii,

dekoraterji, pirotehniki in scenografi,

ponudniki šotorov in organizacije porok v naravi,

negovalni, frizerski in kozmetični saloni,

ponudniki prevoznih �oritev,

trgovine z različno ponudbo daril,

de�inacije ...

Splača se vedeti! 



Informacije za raz�avljavce

Obiščite naše profile, kjer najdete še več informacij!

#POROKA #POMP #KONGRESNICENTER #CELJSKISEJEM

Bojana Komplet

VODJA PROJEKTA

  

E: tajni�vo@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

Kje se bo odvijal dogodek?
Tokrat se bo dogodek Poroka prvič odvijal v Kongresnem centru Celje (Celjski sejem). 

Obiskovalcem bo na voljo polno zanimivih vsebin, raz�avljavci pa bodo s pomočjo raznih 

na�opov in pred�avitev še bolj vpeti v samo dogajanje. 

T: : 03 54 33 163 ali 041 369 408




