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MOS TEHNIKA ENERGETIKA
Oprema in orodja za podjetja in domače mojstre,
profesionalne energetske rešitve & do okolja
prijazna tehnologija



55. MOS TEHNIKA
ENERGETIKA

Največja poslovno-sejemska prireditev v regiji s 55-letno tradicijo in trajnostno vizijo.

Razstavni program

OPREMA IN ORODJA ZA PODJETA IN 
DOMAČE MOJSTRE, PROFESIONALNE 
ENERGETSKE REŠITVE

elektro, pnevmatsko in ročno orodje,
oprema za delavnice in skladišča,
merilna tehnika in instrumenti,
tehtalni in računalniški sistemi,
bremenske vrvi, verige in trakovi,
dvižna oprema,
zaščitna, delovna in varovalna oprema,
profesionalni čistilni stroji in oprema,
kompresorji in oprema za komprimiran zrak,
oprema za avtoservisne in vulkanizerske 
delavnice,
stroji in oprema za obdelavo lesa, kovine in 
plastike,
UV tisk,
izdelava reklamnega materiala,
viličarji, nakladalne rampe,
rešitve za pakiranje in embalažo,
ščetke za industrijo in obrt,
orodje za vodovodarje in monterje klimatskih 
naprav,
meglilni/hladilni sistem,
cevni sistemi in priprava vode,

BAZENI, KMETIJSKA IN VRTNA 
MEHANIZACIJA, STROJI IN ORODJA

profesionalne kosilnice in vrtni traktorji,
gozdarske vitle, cepilniki drv,
bazeni in bazenska tehnika,
masažni bazeni,
čistilne naprave, zbiralniki vode,
prevozni in fasadni odri,
grelci in razvlažilci prostorov,
svedri,
notranja in zunanja oprema za gospodarska 
vozila,
avtoprikolice,
mobilna dvigala,
dvižne ploščadi,
izredni prevozi,
laserski razrez,
izdelki iz kovine.

predizolirne cevi,
prezračevalni sistemi za industrijo in obrt,
energetska oprema,
komponente za ogrevanje in hlajenje,
šotori, skladiščne hale,
založbe strokovnih revij.

RAZLOGI ZA RAZSTAVLJANJE
Neposreden stik s kupci.

Največja platforma za pridobivanje dobaviteljev in kupcev. 
Priložnost za mreženje.

Identi�kacija potreb strank.



SEJEMSKA STATISTIKA 2022*
DEJSTVA IN ŠTEVILKE

Število razstavljavcev: Število obiskovalcev:

Skupaj: 975 Skupaj: 61.938
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88 % 12 %

23 % 77 %

89 % 11 %

SLOVENIJA TUJINASLOVENIJA TUJINA

30 % 70 %

POSLOVNIH
OBISKOVALCEV

SPLOŠNIH
OBISKOVALCEV

94 %

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

93 %

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

87 %

87 % obiskovalcem je sejem izpolnil
pričakovanja.

*Velja za celoten sejem MOS.
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Splača se
vedeti!

S prijavo do 13. marca 2023
si zagotovite nižje cene
razstavnega prostora.

 03 54 33 000 03 54 33 201

LOKACIJA ŠTEJE!
Celjski sejem – zanesljiv partner z geostrateško pozicijo in sodobnimi 
informacijsko-komunikacijskimi tehnologijami za učinkovito organizacijo 
sejemskega nastopa in obiska.

10 % popust na neopremljen prostor!

MOS B2B

MOS PLUS

MOS DOM

MOS TURIZEM

MOS TEHNIKA ENERGETIKA 

DRŽAVA PARTNERICA

(MOS DOM, MOS PLUS, MOS TEHNIKA ENERGETIKA)
ZUNANJI RAZSTAVNI PROSTOR

 

KONGRESNI CENTER 

INFORMACIJE

PARKIRIŠČE 

UVOZ VHOD

Istočasno kot
MOS TEHNIKA ENERGETIKA:
MOS DOM, MOS TURIZEM,
MOS B2B IN MOS PLUS.


