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MOS TURIZEM
Trajnostni & zeleni turizem, kulinarika ter 
kamping & karavaning



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

Razstavni program

ZELENI (TRAJNOSTNI) TURIZEM

outdoor (pohodništvo, kolesarjenje, 
zimska doživetja, vodna doživetja, 
doživetja v zraku, adrenalinska doživetja, 
ribolov, team building),
wellness turizem,
kongresni turizem,
zdraviliški turizem,
turizem na podeželju,
kulturni turizem,
dentalni turizem,
turistične destinacije.

RAZLOGI ZA RAZSTAVLJANJE
Neposreden stik s kupci.

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

Identi�kacija potreb strank.

POHODNIŠTVO & GORNIŠTVO
& ALPINIZEM

oblačila in obutev,
oprema in pripomočki (šotori, 
nahrbtniki, čelade, vrvi, spalne vreče, 
dereze, pohodniške palice, posoda in 
pribor, …),
strokovna literatura.

KULINARIKA

zdrava in ekološko pridelana hrana in 
pijača,
lokalno pridelana hrana in pijača,
alkoholne in brezalkoholne pijače,
mesnine in druge kulinarične dobrote,
gostinska oprema.

KAMPING&KARAVANING

avtodomi in oprema za avtodome,
počitniške prikolice,
snemljivi bivalniki in nadgradnje,
oprema za predelave,
mreža postajališč za avtodome,
servisne storitve za avtodome in 
prikolice,
kamp oprema in pohištvo,
glamping.

KOLESARJENJE

kolesa,
oblačila in obutev,
oprema in pripomočki za kolesarjenje,
nosilci za kolesa.



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 33 183

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 

Irena Škorja

irena.skorja@ce-sejem.si

UVOZ VHOD

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


