
Kraj in datum Žig in podpis

Soglašamo, da se nam po elektronski pošti v izvorni obliki (eSlog) vročajo računi in ostali dokumenti, ki se 
nedvoumno nanašajo na račune.

Prosimo, označite!

     NE              DA, navedite e-poštni naslov za eRačune:

Mobilni tel.:

Faks:

Zavezanec za DDV:      DA      NE

Proračunski uporabnik:       DA

       ID za DDV ali davčna št.: 

NE            Št. UJP računa:

Soglasje za eRačune

Stroški prijave za nosilca razstavnega prostora znašajo 150,00 EUR. Stroški obveznega vpisa firme in razstavnih eksponatov oziroma storitev v uradni spletni sejemski katalog znašajo 80,00 EUR 
(vključen 1 logotip v spletnem katalogu). Prijavnina vključuje tudi brezplačno internetno povezavo z dinamičnim IP naslovom za osnovno povezavo na internet, stalne vstopnice za razstavljavce, 
od katerih sta 1 do 2 brez omejitev vstopov, 1 do 6 vstopnic z omejenim številom vstopov, 1 do 2 parkirni karti (odvisno od velikosti prostora) in zavarovanje odgovornosti z zavarovalno vsoto 
100.000 EUR po škodnem dogodku. Ekološko nadomestilo znaša 2,00 EUR/m2. Organizator si pridržuje pravico do popravka cen z uporabo klavzule “vpliva spremenjenih okoliščin”, katerih na dan 
formiranja cen ni mogel predvideti (112. člen OZ-a). Vse cene so v EUR. V cenah ni upoštevan zakonsko določen davek na dodano vrednost. Razstavljavec s podpisano prijavnico sprejema Pravilnik 
o splošnih pogojih sodelovanja na sejmu (na hrbtni stani prijavnice oz. na spletni strani Celjskega sejma www.ce-sejem.si), ki je sestavni del prijavnice in sestavni del pogodbe.

Celjski sejem, 18.-21. april 2023

CELJSKI SEJEM d.d.
Dečkova 1, 3000 Celje, Slovenija 
T: 03 54 33 000, F: 03 54 19 164

E: info@ce-sejem.si, www.ce-sejem.si

Prijavnica
Točen naziv podjetja: 

Ulica:

Poštna št. in kraj: 

Kontaktna oseba: 

Telefon kont. osebe:

E-pošta kont. osebe:

Telefon za katalog:

E-pošta podjetja za katalog (promocija):

Spletni naslov: 

Direktor/ica:

TRR:

NAROČAMO Želene dimenzije

1. NEOPREMLJEN RAZSTAVNI PROSTOR V DVORANI cena EUR/m2 cena EUR/m2 dolžina (m) globina (m) višina (m) površina (m)

a) V NIZU (ena �ran odprta), min. m2

b) KOTNI (dve �rani odprti), min. 0 m2

c) ČELNI (tri �rani odprte), min. 60 m2

d) OTOČNI (štiri �rani odprte), min. 100 m2

2. ZUNANJI RAZSTAVNI PROSTOR

3. ZA UDELEŽBO NA SEJMU JE OBVEZNA UREDITEV PROSTORA (obodne �ene, talna obloga, tabla z napisom). Ali vam pošljemo ponudbo?         DAA         E

POPUST ZA STALNE RAZSTAVLJAVCE: vsem razstavljavcem, ki so se udeležili zadnjega sejma priznamo 10% popust na neopremljen razstavni prostor.
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ZGODNJE
PRIJAVE 

REDNE 
PRIJAVE

      Proizvajalec       

      Ponudnik storitev

      Trgovec na veliko

Posrednik/zastopnik 

Drugo

Trgovec na malo

Vaša ponudba blaga in storitev na sejmu:

1. 

2. 

3.

4.

Tehnološke novosti, ki jih boste predstavili na sejmu:

ROK ZA ZGODNJO PRIJAVO JE 18. november 2023. 
Z zgodnjo prijavo in plačilom 20 % avansa po potrditvi 
prijave si zagotovite nižje cene razstavnih prostorov. 

ROK ZA PRIJAVO JE 20. januar 2023.

Ali ste:  Ustrezno označite z   X

E-poslovni kuponi so za vas in za vaše poslovne partnerje v neomejenem številu povsem brezplačni!
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