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54.
ZAKLJUČNO POROČILO

54. MOS je izjemno navdušil tako obiskovalce 

kot razstavljavce. Prvi MOS, ki smo ga lahko 

organizirali po epidemiji brez kakršnih koli 

omejitev, je presegel naš zastavljeni cilj, da na 

sejem privabimo 60.000 obiskovalcev. Odzivi, 

ki smo jih prejeli, so bili odlični. Vsebinsko 

bogat spremljevalni program, izjemno 

pripravljeni razstavljavci, ki so vse dni na 

sejmu na svojih razstavnih prostorih nenehno 

sprejemali nove in nove obiskovalce, je 

izoblikoval pester sejemski utrip 54. MOS-a.

Da pa bi se lahko v prihodnje še bolje odzivali 

na vse potrebe obiskovalcev in razstavljavcev 

ter privabili še več ljudi na največji 

poslovno-sejemski dogodek MOS, smo strnili 

analizo opravljenih anket tako med 

obiskovalci kot razstavljavci. Z rezultati smo 

nadvse zadovoljni. Vse pripombe, ki smo jih 

dobili, pa nam bodo pomagale, da bomo lahko 

na prihodnjem, 55. MOS-u, ki bo ob tej visoki 

obletnici nekoliko bolj slavnostno obarvan, še 

bolj izstopali s kakovostnimi vsebinami. 

Veselimo se leta 2023 in vseh sejmov, ki ob 

MOS-u še prihajajo na Celjski sejem.

Mag. Robert Otorepec

Izvršni direktor družbe

Celjski sejem d. d.



SEJEMSKA STATISTIKA 2022 - DEJSTVA & ŠTEVILKE

5 SEGMENTOV

5 DNI

600 RAZSTAVLJAVCEV

1.000 BLAGOVNIH
ZNAMK

61.938 OBISKOVALCEV

75 %

93 %

94 %

74 %

Velika zvestoba razstavljavcev – kar 75 % 
razstavljavcev se je v 2022 predstavilo že 
najmanj drugič.

93 % razstavljavcev je svoj nastop na sejmu 
ocenilo kot uspešen ali zelo uspešen.

94 % razstavljavcev je zadovoljnih z odzivom 
obiskovalcev na svojo predstavitev.

74 % razstavljavcev že načrtuje svoj 
nastop na 55. MOS-u.

RAZSTAVLJAVCI

OBISKOVALCI

87 % 87 % obiskovalcem je sejem izpolnil 
pričakovanja.

60 % 60 % obiskovalcev je 
napovedalo ponovni 
obisk sejma.  

80 % 80 % obiskovalcev je sejem in 
ponudbo razstavljavcev ocenilo z 
najmanj 4 (od 5).



ZANIMANJE OBISKOVALCEV PO SEGMENTIH:

MOS B-DIGGIT

23%
31%

43%
49% 50%

MOS PLUS MOS DOM MOS TURIZEM
MOS TEHNIKA
ENERGETIKA

in 

Obiskovalci največje prednosti sejma vidijo v osebnem stiku s ponudniki (84 %), 

raznovrstni ponudbi zbrani na enem mestu (61 %), ogledu novosti in inovacij

 (58 %) sejemskih popustih (58 %).

S KOLESOM NA MOS
Letošnja novost 54. MOS-a je bila tudi akcija, v kateri smo 
spodbujali Celjane in okoliške prebivalce, da pridejo na MOS 
s kolesom. Tisti, ki so to naredili, so dobili cenejšo karto, in 
sicer za 6 evrov. Akcijo smo speljali skupaj z Mestno občino 
Celje, Novim tednikom & Radio Celje ter podjetjem Nomago. 
Namen akcije je bilo spodbujanje trajnostnega razvoja. 



MEDIJSKI ODZIV NA MOS:

Za 54. MOS lahko rečemo, da smo odlično 
komunicirali z mediji, saj smo se s številnimi povezali 
že precej pred MOS-om. Medijem smo poslali 2 
sporočili za javnost, eno že v avgustu, drugo z 
najavo tiskovne konference en teden pred 
MOS-om. Tudi takrat je bilo precej poročanja o 
sejmu.

Po otvoritvi dogodka smo se tokrat prvič odločili, da 
skupaj z našimi gosti podamo sporočilo za javnost in 
smo bili tudi na voljo za novinarska vprašanja. Kot se 
je izkazalo kasneje, je to naletelo na velik odziv, prav 
tako so nastale izredno všečne fotografije številnih 
novinarjev, kamer, mikrofonov, zato bomo ta način 
podajanja izjav najverjetneje obdržali tudi v 
prihodnje.

V pravi meri je tokrat zaživel tudi naš PRESS center, 
saj smo poskrbeli, da je bil v prostoru vedno na voljo 
nekdo iz press oddelka. To se je izkazalo za zelo 
dobro pri povezovanju in navezovanju novih stikov z 
novinarji, saj so se tako novinarji precej več 
zadrževali v press centru, več je bilo komunikacije z 
njimi, boljši in obsežnejši je bil odziv.

SPREMLJAJOČE PRIREDITVE

Posebnost 54. MOS-a so bile res številne 
spremljajoče prireditve. Naš press oddelek je skoraj 
v večini pokril vse pomembnejše dogodke, kjer se je 
izkazalo, da so bili le-ti dobro obiskani. Mi smo jih 
pokrili s fotografijami in pogostimi objavami na 
družbenih omrežjih. Strokovna združenja so 
poročala o dobrih odzivih poslušalcev, o dobri 
pogostitvi in čudovitem vzdušju med in po 
dogodkih. Veliko spremljajočih prireditev so 
spremljali tudi novinarji, ki jih je zanimala predvsem 
aktualna tematika (npr. sončne elektrarne).


