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POSLOVNI OBISKOVALCI PO PODROČJIH

Skoraj 80 % jih ocenjuje svoj na�op na 
sejmu kot uspešen.80 %

RAZSTAVLJAVCI
Kar 65 % raz�avljavcev je sklenilo konkreten 
poslovni dogovor, ki je obsegal bodisi 
dogovor za se�anek z novim poslovnim 
partnerjem bodisi novega kupca ali sklenitev 
nove pogodbe.
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V družbi Celjski sejem s ponosom in največjim veseljem po štirih letih, ko je našo tradicijo uspešnih bienalnih sejmov prekinila 
epidemija, ponovno pripravljamo težko pričakovana največja sejma avto-moto-transportne indu�rije. Tako kot drugi svetovni sejmi 
tovr�ne tematike, tudi pri nas po�avljamo v ospredje �rokovno�, saj gre za edina in največja �rokovna sejma za moj�re, poznavalce 
in ljubitelje, v Sloveniji in širše v regiji.

Spoznali bo�e zadnje novo�i in aktualne teme posameznega področja. V štirih letih se je nabralo veliko vsebine, prav tako inovacij 
svetovnih razsežno�i, tako pri tematiki sejma AVTO IN VZDRŽEVANJE, enako tudi na področju sejma GOSPODARSKA VOZILA IN LOGISTI-
KA. Sejma bo�a na enem me�u ponudila bogat vsebinski vpogled v zadnje dosežke in trende vsebinsko povezanih panog.

Pri sejmu Avto in vzdrževanje bo�e na svoj račun prišli vsi, ki se poklicno ukvarjate ali vas kako drugače zanimajo novo�i s področja 
avtoservisne dejavno�i in avtomobilizma. Vzdrževanje je tematika, na kateri bo v prihodnje še več poudarka. Vse premalo je namreč 
zavedanja o pomembno�i u�rezno vzdrževanih vozil, saj bo prav vzdrževanje odigralo ključno vlogo v »prehodu v zeleno«. Okoljski 
vidik in pravilno vzdrževana vozila bodo namreč v prihajajočem obdobju vse bolj narekovala tempo trajno�nega razvoja.

Sejem Gospodarska vozila in logi�ika zajema trende gospodarskih in do�avnih vozil ter opreme in pred�avlja najučinkovitejše logis-
tične rešitve.

Vsebinska dopolnitev okoljskemu vidiku obeh sejmov pa bo dodatni sejem KOMOT, ki bo tudi potekal v tem času. Gre za popolnoma nov 
sejem, ki si ga bo�e lahko ogledali med 17.-19. majem, na ogled pa bo komunalna oprema, ravnanje z odpadki in vodne tehnologije. 
Okoljski vidik obeh sejmov bo ponudba avtomobilov in tovornih vozil na alternativne pogone. V povezavi s sejmom KOMOT, ki s 
smotrnim ravnanjem z odpadki poudarja tudi odgovorno recikliranje odsluženih vozil, tako naša sejemska zgodba celovito zaokroža 
podporo trajno�nemu razvoju.

Kot se bo�e lahko prepričali, vam bomo v štirih dneh ponudili izredno pe�re �rokovne sejme na največjem in najsodobnejšem 
sejmišču v Sloveniji. Če vas zanima transport, vzdrževanje, avtomobilizem in logi�ika, �e na Celjskem sejmu na pravem me�u.

obiskovalcem je sejem izpolnil pričakovanja.83 % Skoraj polovica obiskovalcev je 
sejmu dala oceno 4 od 5.

50 %

OBISKOVALCI

mag. Robert Otorepec
izvršni direktor

65 %

SEJEMSKA STATISTIKA 2019



RAZSTAVNI PROGRAM

AVTO IN VZDRŽEVANJE

oprema za avtomehanične, 
avtokleparske in 
avtoličarske delavnice
oprema za vulkanizerje
orodje in potrošni material 
za delavnice
avtopralnice in 
avtopralne tehnologije
avtoelektronika
avtomobilski rezervni deli
izdelki iz gume, pnevmatike 
te�na in o�ala oprema
in�alacijska oprema za avto 
delavnice in avto salone
olja, maziva ter naprave za 
pretok olja in podmazovanje

GOSPODARSKA VOZILA IN 
LOGISTIKA

lahka, srednja in težka 
gospodarska vozila
do�avna vozila
avtobusi
polpriklopniki in priklopniki
nadgradnje, priključki 
in dodelave
specialna vozila
oprema gospodarskih vozil
pnevmatike
dvigala, dvižne platforme
rabljena vozila
goriva, maziva in olja
rezervni deli in servis
navigacijski in telekomunikacijs-
ki si�emi
informacijske rešitve

avtokozmetika, izdelki 
za nego vozil
naprave in oprema 
za čiščenje
avtoaku�ika, tuning in 
dodatna oprema za vozila
oprema za bencinske črpalke
osebna vozila 
(klasični motorji, vozila na 
električni pogon, hibridna 
vozila), predelana vozila, 
�arodobniki
�rokovna literatura in revije
zavarovalnice in združenja
pred�avitev �rokovnih šol in 
šolskih programov

�oritve ce�nega prevoza 
zbirni prevozi 
delni in polni nakladi
express promet 
(hitra pošta)
carinske �oritve
avto logi�ika
�oritve skladiščenja 
�rokovna literatura in revije



Informacije za raz�avljavce: 

Renata Košenina 

VODJA PROJEKTA

  

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

Peter Zaluberšek

T: 03 54 33 207
E: peter.zalubersek@ce-sejem.si

Organizator sejma

CELJSKI SEJEM d.d.

Dečkova 1,
3000 Celje, Slovenija

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

www.ce-sejem.si

DOBRO JE VEDETI! 
Z ZGODNJO PRIJAVO DO 25. JANUARJA 2023 
si zagotovite NIŽJE CENE RAZSTAVNEGA PROSTORA.

Irena Škorja

T: 03 54 33 183
E: irena.skorja@ce-sejem.si

NAČRT SEJMIŠČA

Celjski sejem, 
18.–21. maj 2023

NOVO – ZA VEČJI OBISK:

NEOMEJENO ŠTEVILO BREZPLAČNIH 
E-POSLOVNIH VSTOPNIC! 
E-poslovne v�opnice so za vas in za vaše poslovne 
partnerje v neomejenem številu povsem brezplačne!
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17.-19. maj 2023

AVTO IN VZDRŽEVANJE

GOSPODARSKA VOZILA IN LOGISTIKA 

KONGRESNI CENTER 

INFORMACIJE

PARKIRIŠČE 

NAČRT SEJMIŠČA


