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mreža
popustov
Spoštovani član!

Ste že vključeni v mrežo popustov jaz-TEBI?
Mreža popustov jaz-TEBI deluje v okviru projekta Mozaik podjetnih in že njeno ime pove,
da je, s tem ko si obrtniki in podjetniki izmenjujete popuste za blago in storitve, namenjena
navezovanju in utrjevanju poslovnih stikov med vami. Verjamemo, da je vključitev v to
mrežo za vas dodana vrednost, saj vam poleg povezovanja omogoča tudi:
promocijo vaše ponudbe na spletnem mestu Mozaik podjetnih in v okviru
★ brezplačno
promocije kartice Mozaik podjetnih,
nalepk za označevanje prodajnih mest, ki pritegnejo pozornost kupcev
★ pridobitev
in povečajo možnosti za uspešno poslovanje.
Želimo si, da bi se v mrežo popustov jaz-TEBI vključilo čim več obrtnikov - članov OZS
vseh dejavnosti, tako storitvenih kot proizvodnih.
Če bi želeli tudi vi sodelovali v mreži popustov izpolnite priloženi pristopni obrazec in ga
posredujte na e-naslov: mozaik.podjetnih@ozs.si,
sočasno pa navedite tudi število nalepk Mozaik podjetnih/jaz-TEBI za svoje poslovalnice.
Za vse dodatne informacije se lahko obrnete na gospo Barbaro Peteros, tel. 01 5830 507 ali
na brezplačno telefonsko številko 080 12 42.
Vljudno prosimo, da pristopni obrazec izpolnite tudi tisti, ki ste v preteklosti sodelovali v
mreži popustov član-članu, saj želimo to mrežo ažurirati in posodobiti ter vključiti v sistem
ugodnosti Mozaik podjetnih. Preko obrazca nam sporočite morebitne dopolnitve
ali spremembe glede nudenja popustov.

Izkoristite priložnost ter z vključitvijo v mrežo popustov jaz-TEBI povečajte
svojo prepoznavnost in pridobite nove stranke.

mozaikpodjetnih.si/jaztebi
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a našo zbornico so bile sejemske aktivnosti vedno zelo pomembna dejavnost. Izkoriščali
smo jih za promocijo obrtništva, podjetništva in dejavnosti naših članov. Ponosni smo, da
smo na tem področju tudi soustvarjali zgodovino, zagnali smo številne tovrstne prireditve,
pred pol stoletja pa soustanovili tudi naš največji strokovni sejem MOS v Celju, ki letos praznuje svojih 50 let.
Se pa sejemske aktivnosti sčasoma spreminjajo, prepletajo se s poslovnimi srečanji in
drugimi promocijskimi dogodki. Med tistimi, na katere v OZS največ stavimo, bi izpostavil Forum obrti in podjetništva, ki je priložnost za predstavitev naših zahtev vladi, MOS, ki ni le najpomembnejši sejem obrti in podjetništva v državi ter priložnost za številna poslovna srečanja,
ampak tudi pomemben izobraževalni dogodek in predstavitev prednosti obrtništva mladim in
naš slavnostni dogodek Obrtnik leta, kjer podelimo priznanje najuspešnejšemu obrtniku leta,
najstarejšemu obrtniku leta in mojstrske diplome, zato je to pravi praznik obrtništva.
Naša najpomembnejša vsakoletna sejemska predstavitev pa še vedno ostaja MOS v Celju.
Smo soorganizatorji sejma in dobri poslovni partnerji Celjskega sejma. Predstavitev našega
obrtno-podjetniškega zborničnega sistema poteka na največji skupinski razstavni površini
sejma. Predstavljamo aktivnosti in projekte naše krovne organizacije in strokovnih sekcij pri
OZS, naše območne obrtno-podjetniške zbornice s člani ter naše domače in tuje poslovne partnerje. Stalnica predstavitev je tudi Ulica obrti s predstavitvijo obrtnih poklicev. V organiziranih skupinah jo obišče okrog 800 učencev osnovnih šol. V času sejma pripravimo tudi številne
obsejemske izobraževalne dogodke in podelitev zborničnih sejemskih priznanj.
Tudi B2B poslovna srečanja so zelo pomembna aktivnost OZS. Omenim sodelovanje na
mednarodnih poslovnih srečanjih na Dunaju, ki obravnavata temi o gradbeništvu ter turizmu
in prehrani, pripravlja pa ju Avstrijska gospodarska zbornica v sodelovanju z Evropsko podjetniško mrežo EEN, katere članica je tudi OZS. Pomemben je tudi gospodarski forum na Vrbskem
jezeru na temo podjetništva ter konferenca in srečanje na Češkem na temo vajeništva in zaposlovanja. Tudi mi pripravimo svoje veliko mednarodno B2B poslovno srečanje, ki poteka na
MOS v Celju in je eno največjih v regiji, pred nami pa je naš novi dogodek mednarodno Zimsko
poslovno srečanje B2SKI v Kranjski Gori.
Strokovne sekcije in območne obrtne zbornice organizirajo tudi številne aktivnosti povezane s predstavitvijo naših članov na specializiranih sejmih doma in v tujini, hkrati pa organizirajo tudi skupinske oglede specializiranih sejmov v tujini, ki so zanimivi za naše člane.
Ti tako nastopajo v vlogi razstavljavcev, kot obiskovalcev sejmov. Nekatere območne obrtne
zbornice uspešno organizirajo tudi regijske sejemske predstavitve.
V naši stanovski organizaciji se bomo še naprej trudili in izvajali številne aktivnosti v podporo članom pri sejemskih aktivnostih in internacionalizaciji poslovanja. Okrepili in razširili
bomo tudi sodelovanje na MOS, kot naši osrednji sejemski prireditvi. Podpirali bomo nastope
naših članov na tujih sejmih in poslovnih konferencah ter jim nudili vso možno strokovno
podporo in pomoč.
In ker je naš novi dogodek ravno pred vrati, mi dovolite, da vas še enkrat lepo povabim
na prvo mednarodno Zimsko poslovno srečanje B2SKI 2017, ki bo od od 3. do 5. februarja v
Kranjski Gori. Letos bo tako poleg tradicionalnega športnega tudi veliko poslovno srečanje
obrtnikov in podjetnikov iz širšega področja naših sosednih držav. Naš osnovni namen je
navezovanje poslovnih stikov, ustvarjanje novih poslov ter poslovno in strokovno druženje,
povezano tudi z športom in zabavo.
Branko Meh, predsednik OZS
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Ocena 2016

in perspektive 2017
Prve ocene, ki so na razpolago, kažejo, da je bilo leto 2016 uspešno sejemsko leto in da so se pozitivni trendi iz
preteklih treh let nadaljevali tudi lani. Vse od leta 2010, ko se je položaj na sejemskem trgu stabiliziral, smo bili
priča stalni rasti sejemske dejavnosti. Najbolj zanesljivi podatki prihajajo iz Nemčije, vodilne sejemske države, ne le
v Evropi, ampak tudi na svetu.

P

odobne ugodne trende rasti ugotavljajo
tudi sejemski organizatorji v drugih
evropskih državah. V Nemčiji organizirajo
kar dve tretjini vodilnih svetovnih sejmov
po posameznih panogah. Tam tudi natančno
spremljajo sejemsko dogajanje v Nemčiji in
drugje po svetu. Združenje nemških sejmov
AUMA redno objavlja poročila o sejemskih
gibanjih. AUMA združuje vse sile, ki oblikujejo sejemski trg, to je razstavljavce, obisko-

Petnajst sejemskih
organizacij na svetu z
najvišjimi prihodki v
letu 2015
(v milijonih evrov)
Reed Exhbitions, Velika Britanija

1183,0

United Business Media, Velika Britanija 855,5
Messe Frankfurt, Nemčija

647,8

GL events, Francija

456,0

MCH Group, Švica

384,5

Informa, Velika Britanija

356,1

Fiera Milano, Italija

337,3

Deutsche Messe, Nemčija

329.3

Köln Messe, Nemčija

321,2

Messe Düsseldorf, Nemčija

302,0

VIPARIS, Francija

283,0

Emerald Expositions, ZDA

281,0

Messe München, Nemčija

277,4

Messe Berlin, Nemčija

242,0

HKTDC, Hongkong

223,1
(Vir: AUMA)
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valce, sejemske organizatorje in podjetja, ki
nudijo storitve za sejme. Njena glavna naloga je, da krepi moč nemških poslovnih sejmov doma in v tujini. Na spletni strani AUME
(www.auma.de) lahko najdemo veliko koristnih in izjemno kakovostnih informacij tako
za razstavljavce kot tudi obiskovalce sejmov.
Vsako leto pripravijo verodostojno serijo
podatkov za vrsto let. Ti dajo zelo natančno
sliko stanja in gibanja trendov predvsem na
nemškem sejemskem trgu, pa tudi številne
zanimive primerjave v svetovnem merilu.

Med najbolj uspešnimi tudi
šest nemških sejemskih hiš
Na lestvici prvih 15 sejemskih organizacij v svetu po prihodkih v letu 2015, ki ga je
sredi leta 2016 objavila AUMA, sta na prvih
dveh mestih po skupnem prihodku v letu
2015 dve največji sejemski verigi, ki organizirata sejme v Evropi in drugje po svetu.
To kaže na veliko internacionalizacijo na
področju organizacije sejmov. Prvi je Reed
exhibition group s sedežem v Veliki Britaniji.
Ta veriga med drugim prireja sejme tudi v

Salzburgu in na Dunaju v sosednji Avstriji. V
letu 2015 so ustvarili milijardo in 183 milijonov evrov prihodka. Med prvimi petnajstimi
je kar šest največjih nemških sejemskih hiš.
Med njimi je na najvišjem, tretjem mestu
Frankfurtski sejem, vodilna sejemska hiša
v Nemčiji, sledijo mu še na osmem mestu
Deutsche Messe Hannover, devetem Kölnski
sejem, desetem Düsseldorfski sejem, trinajstem Münchenski sejem in štirinajstem
mestu Berlinski sejem. Prvi italijanski sejem
– Milanski sejem – je na 7. mestu s 337,3
milijona evrov prihodkov v letu 2015. Od
sejmov, ki imajo sedeže zunaj Evrope, jih
med prvimi enaintridesetimi najdemo le pet:
na 12. mestu Emerald Expositions iz ZDA, na
15. mestu Hongkong Development Council
iz Hongkonga, na 16. mestu COEX iz Južne
Koreje, na 20. mestu Tokyo Big Sight iz Japonske in na 28. mestu SNIEC iz Šanghaja iz
Kitajske.

Uveljavljene blagovne
znamke po vsem svetu
Trend širitve uveljavljenih blagovnih
sejemskih znamk zunaj domicilne lokacije
se nezadržno širi. Sejemski organizatorji v
največjih evropskih sejemskih hišah so že
kmalu prišli do spoznanja, da postaja evropski sejemski trg zanje premajhen. Zato je
današnja sejemska vizija bistveno drugačna
od tiste pred petnajstimi ali več leti.
Predvsem nemški, pa tudi drugi pomembni evropski sejmi osvajajo s svojimi
programi in blagovnimi znamkami svojih
sejmov ves svet. Danes so prisotni tako rekoč
na vseh celinah. Ustvarjajo svetovne mreže
sejmov. Pri tem znajo kljub hudi medsebojni
konkurenci tudi tesno sodelovati, bodisi
pri investicijah ali pri združevanju moči in

gledamo, ali ugotovitve, na čem mora danes
temeljiti uspešen sejem, veljajo tudi pri nas,
bi bil odgovor najbrž negativen. Težko bi
trdili, da za sejemskimi programi res čvrsto
stoje strokovna združenja, stroka, zbornice
in da imajo sejemske hiše trdno podporo
mestnih oblasti. Takšni sejmi so bolj izjema
kot pravilo. Pozitivni izjemi sta predvsem
Mednarodni sejem obrti in podjetnosti v
Celju in Mednarodni kmetijsko živilski sejem
v Gornji Radgoni.
Borut Jerše

Frankfurtski sejem – vodilno sejemsko
podjetje v Nemčiji in med vodilnimi v
svetu
Zapis o prvem organiziranem sejmu v Frankfurtu sega že v leto 1150. Danes je Frankfurtski
sejem eno najbolj globalnih sejemskih podjetij na svetu. Sejmišče v Frankfurtu je tretje
največje na svetu. Po podatkih AUME so se v letu 2015 s prihodkom 647,8 milijona evrov
povzpeli na tretje mesto na svetu po prihodkih. Frankfurtski sejem je po prihodkih med
sejemskimi podjetji z lastnim sejmiščem na prvem mestu na svetu. Po površini pa je sejmišče
v Frankfurtu drugo največje na svetu (592.127 m2, od tega 366.637 m2 pokritih površin).
Po predhodnih podatkih bo tudi v letu 2016 pri prihodkih presegel mejo 640 milijonov
evrov. Dobiček bo okrog 60 milijonov evrov, kar je izjemen porast glede na leto 2015, ko je
znašal 38,2 milijona evrov.
V letu 2016 beleži Frankfurtski sejem tudi nov rekord po številu izvedenih sejmov, pripravili
so jih kar 138 po vsem svetu, prisotni so v 50 mestih, zunaj Nemčije organizirajo 87 sejmov.
Na njihovih sejmih je sodelovalo 92.300 razstavljavcev, obiskalo pa jih je 3,5 milijona
obiskovalcev.

znanja pri skupni organizaciji sejemskih
prireditev ali povezovanju programov. Lep
primer za to so spet nemški sejmi. München,
Hannover in Düsseldorf so na primer skupaj
zgradili 200.000 m2 veliko sejmišče v Šanghaju, ki je eno najmodernejših na svetu. V
Šanghaju je nastalo tudi močno novo sejemsko središče.

Nemci se zavedajo pomena
sejmov
Uspešnost nemških sejmov ni naključna,
ampak rezultat premišljenega, načrtovanega
in kakovostnega dela sejemskih organizacij,
v marsičem pa na to zelo ugodno vpliva tudi
razumevanje in pozitiven vpliv okolja, tako
na nivoju države kot tudi sejemskih mest. To
je prav za prav osnovni recept za uspešnost
sejemskih prireditev povsod v Evropi. Žal se
tega zavedajo drugje precej manj kot v Nemčiji. Nemški sejmi imajo v nemškem gospodarstvu izjemno ugledno pozicijo. Nemci se
zelo dobro zavedajo pomena sejmov, ne le za
mesto in deželo, kjer se sejem prireja, ampak
za celotno nemško gospodarstvo. Prihodek,
ki ga ustvarjajo sejemske hiše, ima povsod
močan multiplikativni učinek. V Nemčiji
znaša od 1:6 do 1:10, realizira pa se preko
drugih storitev, povezanih s sejmi, kot so
letalski in drugi prevozi, hotelske storitve,
storitve restavracij, postavljanja sejemskih
stojnic, špedicije, zavarovanja itd.
Nadaljevanje sejemske rasti si obetajo
tudi v drugih evropskih državah, predvsem
Italiji, Franciji, Angliji in drugje. Ta pa nika-

Vodilna slovenska revija
o gospodarskih vozilih ...

kor ne bo zagotovljena sama po sebi. Sejemski organizatorji se bodo morali potruditi,
da bodo skrbno prisluhnili potrebam razstavljavcev in obiskovalcem svojih prireditev.
Uspešen sejem mora temeljiti na potrebah panog, ki jim je namenjen. To pomeni,
da za sejmi trdno stojijo strokovna združenja, stroka, zbornice in uprave mest, kjer
sejmi potekajo. To pravilo v Nemčiji dosledno
upoštevajo, zato so tam pogoji za sejemske
organizatorje najugodnejši. Enako bi moralo
veljati za vse sejme po svetu, pa temu še
zdaleč ni tako. Tako v Evropi, kot tudi pri
nas, je še vedno veliko povprečnih, pa tudi
slabih sejmov, ki ne izpolnjujejo zgoraj navedenih sejemskih poslanstev.

Pri nas le svetle izjeme
Sejemska aktivnost je bila v državah
nekdanje Jugoslavije v devetdesetih letih
zelo živahna. Slovenija je bila poleg Beograda in Zagreba osrednje sejemsko središče.
Uspešnim sejmom v Ljubljani, Celju, Gornji
Radgoni in Kranju so sledili še sejemski
centri v Novem Sadu, Sarajevu in Skopju. V
Ljubljani je bilo na primer leta 1993 organiziranih 23 sejmov, med njimi tudi veliko
dobrih mednarodnih strokovnih sejmov.
Ljubljana je bila živahno in uspešno sejemsko mesto z več kot več kot 100 sejemskimi
dnevi letno. Danes je osrednje sejemsko
središče na področju nekdanje Jugoslavije
Beograd, kjer je Beograjskemu sejmu uspelo
ohraniti skoraj vse svoje dobre sejme. Vsa
ostala sejemska središča so zaostala. Če po-

www.facebook.com/revija.Transport

Popust v prvem letu
naročniškega razmerja
Cena s popustom 19,90 EUR
Redna cena letne naročnine znaša
28,03 EUR
Revijo lahko naročite na:
www.etransport.si/revija/naroci
gsm: +386 31 728 800
e-pošta: martina@tehnis.si

Tehnis d.o.o., Linhartova 3, 1000 Ljubljana,
tel.: +386 1 430 60 60, faks: +386 1 439 36 10
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Sl o ve n i j a

Strokovni sejmi

v letu 2017

Prav je, da uvodoma izpostavimo naš največji strokovni sejem, ki bo letos doživel častitljivo obletnico. Mednarodni
sejem obrti in podjetnosti MOS, ki sta ga ustanovili družba Celjski sejem in Obrtna zbornica Slovenije, bo septembra
praznoval svojo 50. obletnico. Tako kot je hitro zrasel, je za vedno tudi ostal največja manifestacija obrti in
podjetništva v naši širši regiji. Veseli in ponosni smo lahko na pogumno odločitev in pravilno vizijo vseh tistih, ki so
zanj pred pol stoletja združili svoje moči. Poglejmo si načrte nekaterih ključnih strokovnih sejmov, ki se bodo pri nas
odvijali v letošnjem letu.

50.

mednarodni sejem obrti in podjetnosti - MOS v septembru bo
letošnji paradni konj Celjskega sejma. Doživel bo večjo vsebinsko segmentacijo na pet
ključnih področij; gradnja in obnova doma,
turizem in gostinstvo, oprema in materiali
za obrt in industrijo, izdelki široke potrošnje
ter poslovne storitve in poslovne priložnosti v tujini. V še večjem obsegu in s še bolj
naprednimi tehnologijami bo na MOS znova
tudi Stičišče znanosti in gospodarstva, projekt Ministrstva za izobraževanje, znanost in
šport RS. V Celjskem sejmu so tudi v sklepnih
dogovorih, da Hrvaška postane prva država
partnerica v zgodovini sejma. Ob jubileju pa
velja dodati, da so Celjani na MOS samo v zadnjem desetletju gostili več kot 1,5 milijona
obiskovalcev in več kot 15.000 razstavljavcev iz kar 40 držav sveta.
Mednarodni Industrijski sejem v aprilu
bo združil najpomembnejše proizvajalce in

nosilce ključnih blagovnih znamk na področju orodjarstva, strojegradnje, varjenja
in rezanja, materialov in komponent ter
naprednih tehnologij. Ostaja največji in
najpomembnejši tovrstni strokovni sejem
v širši regiji. V ospredju bodo izzivi četrte
industrijske revolucije, ki se jim bo prilagodil
tudi nov sejemski koncept. Zaradi izjemnega
zanimanja je razširjen za dve dodatni sejemski dvorani, ki se po napovedih že odlično
zapolnjujeta.
Sejem Feel the Future v oktobru je novi
sejem inovativnih digitalnih rešitev, ki bo na
celjskem sejmišču ponudil posebno doživetje
prihodnosti, ki nikogar ne bo pustilo ravnodušnega. Eden od njegovih ključnih ciljev je
zmanjšati zaostanek Slovenije na področju
digitalizacije, ki na nekaterih področjih že
resno zmanjšuje našo konkurenčnost. Med
drugimi uveljavljenimi strokovnimi sejmi
Celjskega sejma pa omenimo še Kulinart in

Festival kave v februarju, sejemski trojček
Flora, Poroka in Altermed v marcu in venček
strokovnih avto-moto sejmov Avto in vzdrževanje, Moto boom, Gospodarska vozila,
Logistika v maju.

55. mednarodni kmetijsko-živilski
sejem AGRA v avgustu bo največja sejemska
prireditev Pomurskega sejma v Gornji Radgoni.
Kot največji in najpomembnejši kmetijsko-živilski sejem v srednji Evropi bo ključen za
predstavitev ponudbe obrtnikov, ki so kakorkoli povezani s pridelavo in predelavo hrane,
gozdarstvom in trajnostno gradnjo. Agra je
lani gostila kar 1798 razstavljavcev iz 30. držav
ter 123.000 obiskovalcev. Letos izpostavljajo
srečanje skupine 16+1 na temo sodelovanja v
gozdarstvu med Kitajsko in državami Srednje
ter Vzhodne Evrope na Brdu pri Kranju, saj mu
bo na sejmu sledil poslovni forum ter predstavitev vseh držav z razstavnimi prostori.
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Po uspešni lanski premieri Mednarodnega sejma sodobne medicine Medical bo tudi
letos v aprilu ponudil prostor naprednim
izdelkom in storitvam s področij medicinske
opreme, farmacije, zdravljenja, preventive
in zdravega bivanja. Sejma Lov in Naturo
bosta v aprilu združila vse, ki jih zanimajo
lov, ribolov, kinologija in trajnostni turizem
ter pripomočki za dobro počutje in preživetje
v naravi.
Za obrtnike in podjetnike so zanimiva
tudi njihova tradicionalna ocenjevanja
kakovosti, opozorimo na Mednarodno ocenjevanje mesa in mesnih izdelkov, mleka in
mlečnih izdelkov ter sadnih sokov, brezalkoholnih pijač in embaliranih vod, ki bodo v
maju in juniju, v avgustu pa bodo pripravili
mednarodno ocenjevanje medu in mednarodno ocenjevanje kmetijske mehanizacije in
opreme.
Strokovna sejma IFAM in Intronika januarja v Celju bosta tradicionalna strokovna sejma sejemskega podjetja ICM. Že od
svoje prve predstavitve leta 2005 sta edini
strokovni B2B sejemski prireditvi naše širše
regije za področje avtomatizacije, robotike
in mehatronike, profesionalne in industrijske elektronike, proizvodne informatike,
meritev, testiranja in kontrole. Sejem bo
združil vodilne strokovnjake iz avtomobilske, farmacevtske, kemične, prehranske in
lesne industrije, proizvajalce fotovoltajike
ter področij plastične, metalne, gradbene,
papirne in drugih industrij. Po napovedih
bodo letošnji razstavljavci predstavili
proizvode in storitve več kot sto različnih
blagovnih znamk.
Strokovni sejem CleanMe je nov B2B
sejemski dogodek podjetja IFM, potekal bo
oktobra na sejmišču v Ljubljani. Pomemben
je za vse, ki aktivno delujejo in poslujejo na
področju industrijskega, profesionalnega in
domačega čiščenja, higiene in vzdrževanja.

Celje, Slovenija
25.-27.01.2017
www.ifam.si

Bo edini tovrstni dogodek organiziran v Sloveniji, na Hrvaškem in celotni CEE regiji, kjer
boste lahko našli vso najnovejšo opremo,
izdelke in tehnologijo za čiščenje in vzdrževanje ter hkrati srečali tudi vse ključne
akterje te dejavnosti.
GASTexpo - sejem gastronomije in
okusov, ki bo v januarja na ljubljanskem
sejmišču, je ključni strokovni sejem podjetja
Primorski sejem, ki združuje stroko s področij gastronomije, pijač, kave, slaščičarstva,
pekarstva, gostinske in hotelske opreme,
sladoleda in vina. Okrog 300 razstavljavcev
obišče več kot 10.000 domačih in tujih večinoma strokovnih obiskovalcev. Posebnost
sejma so številne praktične izobraževalne
delavnice v izvedbi razstavljavcev, ki udeležencem širijo nova strokovna znanja. Sejem
zato narekuje tudi trende v gostinstvu in
hotelirstvu.
Sejem Comptech, je festival in sejem
zabavne elektronike, računalništva, tehnike,
fotografije, hi-fi opreme, radio amater-

stva, multimedije, robotike, modelarstva,
telefonije in drugih sorodnih področij, ki
bo decembra v Ljubljani. Tudi z njim sledijo
svojemu konceptu izobraževalnih delavnic,
ki so s praktičnimi znanji namenjene tudi
šolam in mladini za varno uporabo modernih
tehnologij.
Opozarjamo tudi na njihovo najstarejšo
prireditev že 24. obrtno podjetniški primorski sejem, ki junija v Kopru s svojim
klasičnim programom uspešno pokriva širše
področje Slovenije, Italije in Hrvaške ter
okrog 200 razstavljavcem zagotavlja več kot
20.000 obiskovalcev.
Ne dvomimo, da bo pri nas potekalo še
več drugih strokovnih sejmov. Tovrstne prireditve so neprecenljive prilike za strokovno
povezovanje, izmenjavo mnenj in sklepanje
poslov. Trudili se bomo, da jih na straneh
naše revije še pravočasno napovemo in vam
tako pomagamo, da se jih udeležite.
Anton Šijanec

Mednarodni sejem za avtomatiko, robotiko, mehatroniko ...
International Trade Fair for Automation, Robotics, Mechatronic ...
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Se j e m ske akt i v n o s t i o z s

Internacionalizacija, strokovni sejmi

in vedno več
B2B poslovnih srečanj

Sejmi so bili in ostajajo eno temeljnih prodajnih orodij tako majhnih kot velikih podjetij, je pa res, da se oblike
sejmov spreminjajo. S pojavom novih časov in tehnologij so se prodajne poti predvsem do končnih kupcev v široki
potrošnji večinoma preselile v velike nakupovalne centre in virtualni svet. Povsem drugače pa je med podjetji na
tako imenovanem B2B nivoju, tam ostajajo sejemske prireditve še kako aktualne, le njihova oblika se spreminja.
Naša stanovska organizacija tem trendom sledi in si bo tudi letos prizadevala ustvariti kar se da veliko priložnosti za
tovrstne aktivnosti svojih članov.

Č

e izhajamo iz uvoda, je na področju sejemske dejavnosti vedno manj tako imenovanih prodajnih sejmov, tistih, na katere
so nekoč ljudje prišli s polno denarnico, na
njih poiskali novosti, najboljše priložnosti
in ponudbe ter z njih domov odšli s polnimi
vrečkami in vozili. Da, takih sejmov praktično ni, ljudje jih ne potrebujejo več, nanje

ostajajo le še lepi spomini. Novosti, ugodne
nakupe in priložnosti danes najdemo drugje.
Sejmi se zato specializirajo in postajajo
strokovni, nišni, izrazito tematski.
Med podjetji na tako imenovanem B2B ali
Business to business nivoju pa je slika popolnoma drugačna. Današnji svet in razvoj temeljita na globalizaciji, visokih tehnologijah in

povezovanju ter sodelovanju. Podjetja zato
potrebujejo vedno več nišnih in specializiranih
ter relativno majhnih strokovnih sejmov. Če je
nakup končnega potrošnika lahko brezoseben,
sodelovanje med podjetji, razvoj znanosti in
tehnike ter strokovno povezovanje brezosebni
nikakor ne morejo biti. Tu so ključni ljudje in
medsebojno zaupanje, tega pa se v virtualnem

Naš letošnji nastop na jubilejnem 50. MOS
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Naša najpomembnejša vsakoletna sejemska predstavitev še vedno
ostaja na Mednarodnem sejmu obrti in podjetnosti MOS v Celju.
Pred pol stoletja smo bili ključni soustanovitelji sejma, danes pa
smo njegovi tvorni soorganizatorji in dobri poslovni partnerji
Celjskega sejma.

Člani bodo lahko še posebej ugodno razstavljali na res velikem
številu skupinskih predstavitev, ki jih bodo na različnih lokacijah
po sejmišču pripravile naše strokovne sekcije, naši partnerji v
raziskavah in razvoju pa bodo predstavljeni v sklopu Odbora za
znanost in tehnologijo pri OZS.

Tudi letos bo na MOS potekala največja sejemska predstavitev
vsega, kar premore naš obrtno-podjetniški zbornični sistem, šlo
bo za naš največji skupinski sejemski nastop. Poleg predstavitve
razvejane dejavnosti in projektov naše krovne organizacije OZS, se
bodo na več kot 1.000 m2 predstavile tudi naše območne obrtnopodjetniške zbornice ter številni naši domači in tuji poslovni
partnerji ter povezane organizacije. Ker MOS ni le najpomembnejši
sejem obrti in podjetništva v državi in priložnost za številna
poslovna srečanja, bomo izpostavljali tudi izobraževalne dogodke,
ki jih bodo pripravile naše strokovne sekcije in naš svetovalni
center. MOS ponuja veliko priložnosti tudi mladim, zato je izvrstna
priložnost za predstavitev prednosti in prihodnosti obrti in
podjetništva mladim generacijam. Zato stalnica ostaja popularna
Ulica obrti s predstavitvami številnih obrtniških poklicev in
možnosti izobraževanj, na obisk pričakujemo preko tisoč mladih
obiskovalcev, ki načrtujejo svojo poklicno pot. Letos pričakujemo
še posebno zanimanje za vajeniški sistem izobraževanja, saj bodo
jeseni že znana prosta učna mesta in razpoložljivi mentorji.

V času sejma bomo tudi letos pripravili veliko B2B poslovno
srečanje, ki zadnje čase pogumno prerašča v najpomembnejši
tovrstni dogodek regije, na problemski okrogli mizi pa bomo
spregovorili tudi o možnostih sodelovanja v SRIPih in učinkovitem
črpanju sredstev za razvoj.

januar 2017

Protokolarni prostor krovne organizacije bo že tradicionalno
polno zaseden z obiski in srečanji s številnimi delegacijami iz
področij znanosti, gospodarstva, državnih institucij, nam sorodnih
strokovnih in stanovskih organizacij iz tujine ter političnega in
družbenega okolja.
Naš osrednji sejemski paviljon bo članom in drugim obiskovalcem
ponujal možnost brezplačnega davčnega in pravnega svetovanja,
informacije in storitve točke VEM ter možnost vpisa v prenovljeni
portal MojObrtnik.com, na voljo bodo tudi svetovalci naših
ključnih partnerjev članske kartice Mozaik podjetnih, ki bodo z
veseljem vsem pojasnili, koliko in kako lahko s članstvom v OZS
prihranijo in jim te ugodnosti hkrati tudi takoj zagotovili. A. Š.

Sejemski skupinski ogledi in nastopi s strokovnimi sekcijami
OZS v letu 2017
Sekcija prevoznikov bo maja obiskala sejem Logistike v
Münchnu, kjer se bodo naši člani predstavili v okviru skupnega
nastopa na stojnici Slovenska logistika, avtobusni prevozniki se
bodo oktobra udeležili strokovnega sejma Busworld v Belgiji.
Sekcija cvetličarjev in vrtnarjev bo svoje člane konec
januarja popeljala na ogled strokovnih sejmov IPM v Essnu ter
Christmasworld in Floradecora v Frankfurtu, svoje predstavitve
pa bodo člani izvedli tudi na sejmih Flora in Poroka marca v
Celju, razstavo pa bodo pripravili tudi avgusta v Mozirskem
gaju.

Sekcija elektronikov in mehatronikov bo svoja skupinska nastopa
opravila skupaj z Odborom za znanost in tehnologijo pri OZS ter
več partnerji v januarja na sejmu IFAM Intronika in septembru na
sejmu MOS, kjer bo tudi že tradicionalna obsežna predstavitev
članov sekcije.
Sekcija plastičarjev bo svoja skupinska nastop izvedla na
Industrijskem sejmu aprila v Celju in septembra na MOS, skupaj pa
si bodo ogledali sejem Fakuma oktobra v Friedrichshafnu v Nemčiji.

Sekcija polagalcev talnih oblog bo svojo strokovno ekskurzijo
izvedla januarja z ogledom sejma Domotex v Hannovru.

Sekcija kovinarjev bo svoja skupinska nastopa izvedla na
Industrijskem sejmu aprila v Celju in že tradicionalno na septembra
na MOS, svojo strokovno ekskurzijo pa načrtujejo izvesti marca v
Berlinu.

Sekcija čistilcev objektov za konec maja načrtuje skupinski
ogled sejma Pulire v Veroni.

Sekcija elektro dejavnosti načrtuje svoj skupinski nastop
septembra na MOS.

Sekcija za domačo in umetnostno obrt bo svoj skupinski nastop
rokodelcev izvedla decembra na sejmu AF- L'Artgianato in Fiera
v Milanu, doma pa se že tradicionalno predstavili septembra na
MOS v Celju in morebitnih drugir rokodelskih sejmih po Sloveniji.

Sekcija predelovalcev kož načrtuje skupinski ogled strokovnih
sejmov Lineapele in Micam februarja na sejmišču Rho v Milanu.

Sekcija zlatarjev in draguljarjev bo strokovno ekskurzijo izvedla
februarja z ogledom sejma Inhorgenta v Műnchnu.

Sekcija fotografov načrtuje skupinski ogled strokovnega sejma
Photokina septembra v Nemčiji.

Sekcija slikopleskarjev, fasaderjev in črkoslikarjev bo
skupinski nastop izvedla marca z obiskom strokovnega Sejma
barve Austro-farbe na Dunaju.

Sekcija tekstilcev bo svoj skupinski ogled izvedla v februarju z
ekskurzijo na sejem The One Milano v Italiji.

Sekcija avtoserviserjev bo izvedla skupinski nastop svojih
članov in strokovni program za člane na letošnjem sejmu MOS v
septembru.
Sekcija cementninarjev, kamnosekov in teracerjev bo junija
izvedla strokovno ekskurzijo na Festival kamna v Pliskovico,
kjer bo tudi soorganizirala tekmovanje mladih kamnosekov.
Izvedli bodo tudi skupinski ogled strokovnega sejma Marmomacc
septembra v Veroni.

svetu nikakor ne da zagotoviti, zato živa medsebojna srečanja ostajajo edina pravilna in pametna izbira.
Spreminja se torej oblika sejemskih prireditev, v
ospredje prihajajo strokovni sejmi. Sejmi tudi vse bolj
prevzemajo podobo poslovnih srečanj, hkrati pa je tudi
res, da številna poslovna srečanja postajajo vedno bolj
podobna strokovnim sejmom. Govorimo torej o dveh
poslovnih orodjih, ki sta se začeli medsebojno prepletati.
Zato je razumljivo in pametno, da tudi naša stanovska organizacija bistveno več energije vlaga v udeležbo
svojih članov na B2B poslovnih srečanjih. Za rast in uspešno poslovanje ter razvoj naših podjetij je hkrati tudi zelo
pomembno, da čim prej prestopijo meje našega malega
trga, da začno delovati kar se da globalno, da svoje
poslovanje torej internacionalizirajo in ravno v to smer
gredo tudi prizadevanja naše zbornice. Podjetjem pri
tem pomagamo s široko paleto aktivnosti z zastopanjem,

Sekcija grafičarjev v septembru načrtuje skupinski ogled
strokovnega Sejma tiska v Beogradu.

Sekcija frizerjev bo v marcu organizirala skupinski ogled
strokovnega sejma Cosmoproof Bologna v Italiji
Sekcija kozmetikov bo v oktobru izvedla ogled strokovnega sejma
kozmetikov Beauty Forum v Munchnu, že v marcu pa tudi ogled
strokovnega sejma Cosmoproof Bologna v Italiji.
Sekcija gostincev izbranega strokovnega sejma še nima, zagotovo
pa bo organizirala vsaj eno strokovno ekskurzijo.
Odbor pogrebnih dejavnosti bo v septembru organiziral skupinski
ogled strokovnega sejma Devota na sejmišču Ried v Nemčiji.

Mednarodni
strokovni sejem
za industrijsko
in profesionalno
elektroniko
International
Trade Fair
for Industrial
and professional
electronics and
electrotechnics

25.-27.01.2017
Celje, Slovenija
www.icm.si, e-mail: intronika@icm.si
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Mednarodna B2B poslovna srečanja v letu 2017, ki jih
soorganizira OZS
Naziv
Poslovno srečanje podjetnikov iz EU in
JV Evrope
Poslovno srečanje MATCHING DAY 2016

Država in kraj
Slovenija,
Kranjska Gora
Italija, Videm

Termin
februar 2017

Področje
Vse panoge

marec 2017

Poslovno srečanje v okviru
Industrijskega sejma v Celju
Poslovno srečanje SMART BUILDING
Poslovno srečanje Agro

Slovenija, Celje

april 2017

Srbija, Novi Sad

maj 2017

Poslovno srečanje MEET4BUSINESS”
Agra
Poslovno srečanje v času 50.
Mednarodnega sejma obrti in podjetnosti
Poslovno srečanje MACHINERY
Poslovno srečanje MSP Slovenije in
Avstrije s področja kovinske industrije

Slovenija, Gornja
Radgona
Slovenija, Celje

avgust 2017

Strojništvo, kovinsko-predelovalna industrija,
gradbeništvo, ICT
Orodjarstvo, strojegradnja, varjenje, rezanje, plastična
industrija, materiali, napredne tehnologije
Gradbeništvo, obnovljivi viri energije, pametna gradnja
Kovinska industrija, embalaža, prehrana, obnovljivi viri
energije, gozdarstvo
Gozdarstvo, lesno-predelovalna industrija, prehrana

Avstrija, Dunaj
Slovenija,
Ljubljana

november 2017
november 2017

!!! SLEDI ŠE
POLSTRANSKI OKVIRČEK
april 2017
Avstrija, Dunaj
NA TEMO SEJMA MOS)

september 2017

Gradbeništvo, kovinska industrija, lesna industrija,
plastika, obnovljivi viri energije
Strojništvo, kovinsko-predelovalna industrija
Kovinsko predelovalna industrija

Seznam mednarodnih B2B poslovnih srečanj seveda ni dokončen, saj se glede na povabila in predloge domačih in mednarodnih partnerjev ter Evropske
podjetniške mreže EEN sproti dopolnjuje.
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informiranjem, strokovnim svetovanjem, z
organizacijo podpornih, promocijskih in pospeševalnih aktivnosti ter izobraževanjem,
torej kar se da celovito.
Pri prizadevanjih za čim večjo internacionalizacijo poslovanja naših podjetij tudi
naša zbornica ne more delovati osamljena,
zato se v podpori članom povezujemo in
tvorno sodelujemo s številnimi organizacijami in projekti, ki sledijo podobnemu cilju.
To so na primer Ministrstvo za gospodarski
razvoj in tehnologijo, Ministrstvo za zunanje
zadeve, Javna agencija SPIRIT Slovenija, Veleposlaništva RS v tujini, SID Banka, različni
slovenski poslovni klubi in povezave v tujini,
predstavništva slovenskega gospodarstva
v tujini, mednarodni partnerji v državah EU
in JV Evrope ter številni drugi, s katerimi se
trudimo članom zbornice odpirati številne
poti za sodelovanje na tujih trgih.
Ena od najbolj praktičnih aktivnosti internacionalizacije poslovanja so mednarodna B2B
poslovna srečanja, kjer OZS ob sodelovanju in
v okviru članstva v Enterprise Europe Network
soorganizira številne dogodke. Prednostni trgi
ta trenutek še vedno ostajajo države EU in JV
Evrope, saj potenciali teh trgov še zdaleč niso
do konca izkoriščeni. Nekaj letošnjih že znanih
dogodkov si oglejte v tabeli.
Skupinski sejemski nastopi članov zbornice in skupinski obiski sejmov ter strokovne
ekskurzije, ki jih pripravljajo naše strokovne
sekcije pri OZS so zelo pomemben del prizadevanj za internacionalizacijo poslovanja.
Najpomembnejše najdete v seznamu. S
skupinskimi nastopi lahko člani najceneje
osvojijo nove trge in na njih začno tudi
strokovno sodelovati, s skupinskimi ogledi
sejmov pa lahko člani v prvi fazi pridobijo
predvsem zavest o velikem pomenu internacionalizacije, z vpogledom na globalne
trge si širijo svoja obzorja, predvsem pa lažje
osvojijo pogum za korak na tuje. Ta sicer ni
preprost, je pa možen, koristen in za rast ter
razvoj podjetna nujno potreben.
Čisto na koncu pa še namig predvsem
tistim, ki v poslu šele začenjate. V veliki
večini obrtnih dejavnosti je še kako naravno, da je prvi trg ravno lokalni trg, zato ne
pozabite na lokalne sejme, ki jih vsaj enkrat
na leto prirejajo v skoraj vseh krajih, mestih
in vaseh. Ti so dober začetek ter preizkušnja
vaše ponudbe, predvsem pa najcenejša in
dobra šola za naprej.
Anton Šijanec

KOLEDAR SEJMOV IN FESTIVALOV
2017

CELJSKI SEJEM
18. in 19. FEBRUAR 2017
10.-12. MAREC 2017

11. in 12. MAREC 2017

2. KULINART
2. FESTIVAL KAVE SLOVENIJA
22. sejem FLORA
16. sejem POROKA
13. sejem ALTERMED
APISLOVENIJA

18. MAREC 2017

2. FESTIVAL PALAČINK IN CESARSKEGA PRAŽENCA

4.-7. APRIL 2017

14. MEDNARODNI INDUSTRIJSKI SEJEM

22. APRIL 2017
13. MAJ 2017
18.-21. MAJ 2017

17. JUNIJ 2017
12.-17. SEPTEMBER 2017
19.-21. OKTOBER 2017
21. OKTOBER 2017
18. NOVEMBER 2017
8.-10. DECEMBER 2017
16. DECEMBER 2017

3. FESTIVAL SIRA, OLJ & KONOPLJE
2. FESTIVAL VINA, RIB & ŠPARGLJEV
20. sejem AVTO IN VZDRŽEVANJE
12. sejem MOTO BOOM
10. sejem GOSPODARSKA VOZILA
1. sejem LOGISTIKA
2. FESTIVAL PIVO & BURGER & ČILI
50. MOS
1. sejem FEEL THE FUTURE, inovativne digitalne rešitve
2. FESTIVAL JESENSKIH DOBROT in PRAZNIK ŠTRUDLJA
2. FESTIVAL ČEBELJIH PRIDELKOV IN IZDELKOV
3. FESTIVAL VINA, PRŠUTA & SALAM
10. Mednarodni erotični sejem SLOVEROTIKA
2. PRAZNIČNI FESTIVAL

Organizator si pridržuje pravico do spremembe koledarja.

Celjski sejem d.d.
T: +386 54 33 000 | F: +386 54 19 164
E: info@ce-sejem.si

www.ce-sejem.si
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Sejmi v letu 2017
SLOVENIJA
Celje
CELJSKI SEJEM d.d., Dečkova 1, 3102 Celje, telefon: 03 54 33 000,
faks: 03 54 19 164, e-pošta: info@ce-sejem.si, http://www.ce-sejem.si
10. – 12. 3. FLORA – sejem vse za vrt in vzgojo rastlin
10. – 12. 3. POROKA – sejem vse za poroko
10. – 12. 3. ALTERMED – sejem za tiste, ki jim je zdravje pomembno
11. – 12. 3. API SLOVENIJA – dnevi čebelarstva v Celju
4. – 7. 4.
Mednarodni industrijski sejem
18. – 21. 5. 	AVTO IN VZDRŽEVANJE - sejem avto servisne dejavnosti
in avtomobilizma
18. – 21. 5. 	MOTO BOOM – sejem motociklov in opreme za
motoriste
18. – 21. 5. 	LOGISTIKA – mednarodni sejem logistike celotne
oskrbovalne verige
18. – 21. 5. 	GOSPODARSKA VOZILA – sejem gospodarskih in
dostavnih vozil
12. – 17. 9. MOS – mednarodni sejem obrti in podjetnosti
19. – 21. 10. 	I FEEL THE FUTURE – sejem inovativnih digitalnih
rešitev
ICM d.o.o., Trnoveljska cesta 56, 3000 Celje, telefon: 03 62 00 703,
faks: 03 62 00 702, e-pošta: info@icm.si, http://www.icm.si
25. – 27. 1.	IFAM – mednarodni sejem za avtomatizacijo, robotiko
in mehatroniko
25. – 27. 1.	INTRONIKA – mednarodni sejem za profesionalno
elektroniko

Gornja Radgona
POMURSKI SEJEM d.d., Cesta na štadion 2, 9250 Gornja Radgona,
telefon: 02 56 42 100, faks: 02 56 42 160, e-pošta: info@pomurskisejem.si, http://www.pomurski-sejem.si
6. – 8. 4.
MEDICAL – mednarodni sejem sodobne medicine
21. – 23. 4. 	LOV – mednarodni sejem lovstva, ribištva, turizma in
aktivnosti v naravi
	NATURO – mednarodni sejem aktivnosti in oddiha v
naravi
26. – 31. 8. AGRA – mednarodni kmetijsko živilski sejem

Koper
PRIMORSKI SEJEM d.o.o., Čevljarska 17, 6000 Koper, telefon: 05 62
60 216, faks: 05 62 61 166, e-pošta: info@primorski-sejem.si, http://
www.primorski-sejem.si
1. – 4. 6. 	PRIMORSKI SEJEM – mednarodni obrtno-podjetniški
sejem

Ljubljana
GOSPODARSKO RAZSTAVIŠČE d.o.o., Dunajska cesta 18, 1000
Ljubljana, telefon: 01 30 02 611, faks: 01 30 02 628, e-pošta: info@
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gr-sejem.si, http://www.gr-sejem.si
1. – 4. 2.
NATOUR ALPE-ADRIA – turizem in prosti čas
7. – 12. 3. 	DOM – mednarodni sejem ponudbe za dom,
gradbeništvo in stavbno pohištvo, ogrevalna in
hladilna tehnika, notranja oprema, varovanje in
urejanje okolice
27. 3. – 2. 4. AVTOMOBILSKI SALON SLOVENIJE
12. – 15. 10. 	NARAVA IN ZDRAVJE – sejem ponudbe izdelkov,
dejavnosti in idej za zdravo življenje
8. – 12. 11. 	AMBIENT LJUBLJANA –pohištveni sejem
8. – 12. 11. 	DOM plus – mednarodni sejem za dom: stavbno
pohištvo, ogrevalna in hladilna tehnika, notranja
oprema, varovanje in urejanje okolice
PRIMORSKI SEJEM d.o.o., Čevljarska 17, 6000 Koper, telefon: 05 62
60 216, faks: 05 62 61 166, e-pošta: info@primorski-sejem.si, info@
gast.si, http://www.gast.si, http://www.comptech.si
1. – 4. 2. 	SEJMI OKUSOV, GAST expo – sejem gastronomije, pijač,
kave, slaščičarstva, pekarstva, gostinsko - hotelske
opreme, sladoleda in vina
1. – 3. 12. 	COMPTECH – sejem zabavne elektronike, računalništva,
tehnike in fotografije
ICM d.o.o., Trnoveljska cesta 56, 3000 Celje, telefon: 03 62 00 703,
faks: 03 62 00 702, e-pošta: info@icm.si, http://www.icm.si
3. – 5. 10. 	Clean ME – mednarodni sejem za čiščenje in
vzdrževanje
PROEVENT d.o.o., Dunajska cesta 10, 1000 Ljubljana, telefon: 01 30
03 222, faks: 01 30 03 207, e-pošta: info@proevent.si , http://www.
proevent.si
27. – 28. 1. 	INFORMATIVA – sejem izobraževanja, štipendiranja in
zaposlovanja
17. – 18. 3. COLLECTA – mednarodni sejem zbirateljstva

AVSTRIJA
Celovec
KLAGENFURTER MESSE mbH, Messeplatz 1, 9021 Celovec, Avstrija,
telefon: 00 43 463 568 000, faks: 00 43 463 568 00 28, e-pošta:
office@kaerntnermessen.at, http:/www.kaerntnermessen.at
10. – 12. 2. HÄUSLBAUERMESSE – sejem gradbeništva
12. – 14. 3. GAST– mednarodni sejem gastronomije in hotelirstva
12. – 14. 3. INTERVINO – vinski sejem
7. – 9. 4. 	FREIZEIT– mednarodni sejem počitnic, navtike,
karavaninga, kampinga, opreme za vrt, življenjski stil
in šport
7. – 9. 4. 	AUTO&BIKE – mednarodni sejem avtomobilov in
motorjev
13. – 17. 9. 	JESENSKI SEJEM – mednarodni sejem za gradnjo,
stanovanje, opremo hiše, modo, kulinariko in
kmetijstvo
17. – 19. 11. Sejem za družino, zdravje, lepoto in nego

Dunaj
REED MESSE WIEN GmbH, Messeplatz 1, Postfach 277, 1021 Dunaj,
Avstrija, telefon: 00 43 1 727 200, faks: 00 43 1 727 20 4709, e-pošta:
info@messe.at, http://www.messe.at
12. – 15. 1.	Ferien Messe – mednarodni sejem za dopust,
potovanja in prosti čas
12. – 15. 1. 	VIENNA AUTO SHOW – mednarodni sejem avtomobilov
16. – 19. 2. 	Bauen & Energie – sejem za zdravo gradnjo,
modernizacijo, obnove in financiranje
11. – 12. 3. 	WIM – mednarodni sejem nepremičnin in investicij
11. – 19. 3. 	Wohnen & Interieur – mednarodni sejem opreme
stanovanja, oblikovanja, dodatkov in opreme za vrt
19. – 20. 10. GEWINNMESSE – evropski sejem kapitalskih vlaganj

Gradec
MESSECONGRESS GRAZ B.m.b.H., Messeplatz 1, 8010 Gradec, Avstrija,
telefon: 00 43 316 80 880, faks: 00 43 316 80 88 250, e-pošta:
office@mcg.at, http://www.mcg.at
19. – 22. 1. 	HÄUSLBAUER – sejem gradbeništva, gradnje, prenove
in varčevanja z energijo
8. – 9. 4. 	TRENDS OF BEAUTY – HAIR – sejem kozmetike in
frizerstva
27. 4. – 1. 5. 	Mednarodni spomladanski sejem
28. 9. – 2. 10. Mednarodni jesenski sejem

Ried

43 699 8134 2870, e-pošta: info@devota.at, http://www.devota.at
29. – 30. 9. 	DEVOTA – mednarodni sejem pogrebnih predmetov in
storitev ter verskih predmetov

Salzburg
REED MESSE SALZBURG GmbH, Am Messeplatz 6, Postfach 285, 5021
Salzburg, Avstrija, telefon: 00 43 662 44 770, faks: 00 43 662 44 77
4809, e-pošta: info@reedexpo.at, http://www.messe.at
18. – 21. 1. 	AutoZum Salzburg – mednarodni sejem za opremo
avtomobilskih delavnic in bencinskih črpalk,
nadomestnih delov za vozila, pribor in okoljsko
tehniko
2. – 5. 2. 	Bauen+Wohnen – mednarodni sejem za gradnjo,
projektiranje stanovanj in varčno rabo energije
16. – 19. 2. 	HOHE JAGD&FISCHEREI&ABSOLUT ALLRAD –
mednarodni sejem lova, ribolova in terenskih vozil
24. – 26. 2. 	Creativ Salzburg – mednarodni sejem daril, opreme za
stanovanje, oblikovanje, papirno galanterijo, pisala,
floristiko, steklo, porcelan in keramiko, igrače in
modne dodatke
1. – 3. 9. 	Creativ Salzburg – mednarodni sejem daril, opreme za
stanovanje, oblikovanje, papirno galanterijo, pisala,
floristiko, steklo, porcelan in keramiko, igrače in
modne dodatke
11. – 15. 11. 	ALLES FÜR DEN GAST HERBST – mednarodni sejem
gastronomije, hotelirstva in prehrane

IMPULS GmbH, Plenergasse 14/15, 1180 Dunaj, Avstrija, telefon: 00

Iz koledarja prireditev
Gospodarskega razstavišča:
I Natour Alpe–Adria
1. 2.–4. 2. 2017
28. mednarodni sejem in borza za aktivno preživljanje
prostega časa

I Vino Ljubljana
30. 6.–2. 7. 2017
59. mednarodno ocenjevanje vin
I Narava–zdravje
12. 10.–15. 10. 2017
48. sejem ponudbe za zdrav življenski slog

I Sejem Dom
7. 3.–12. 3. 2017
56. mednarodni sejem graditeljstva

I Sejem Dom+
8. 11.–12. 11. 2017
2. mednarodni sejem stavbnega pohištva, ogrevalne
in hladilne tehnike, montažnih hiš, varovanja ter
urejanja okolice

I Avtomobilski salon Slovenije
27. 3. – 2. 4. 2017
24. mednarodni avtomobilski salon

I Ambient Ljubljana
8. 11.–12. 11. 2017
28. pohištveni sejem

www.gr-sejem.si

januar 2017

13

S E J M I 2 0 17

Wels

Sarajevo

Karin Graf, Dassanowskyweg 8, A-1220 Dunaj, Avstrija, telefon: 00 43
1 256 58 85, e-pošta: kgraf@kachelofenverband.at, www.kok-austria.
at
25. – 27. 1. 	KOK Austria – evropski sejem pečarstva, lončarstva in
stanovanjske keramike

CENTAR SKENDERIJA, Terazije b.b., 71000 Sarajevo, BiH, telefon/
faks: 00 387 33 219 613, e-pošta: info@skenderija.ba, http://www.
skenderija.ba
marec
SAGRA – mednarodni sejem gradbeništva

BOLGARIJA
Plovdiv
International Fair Plovdiv, Tzar Boris III – 37, Obedinitel Blvd, 4003
Plovdiv, Bolgarija, telefon: 00 359 32 902 242, faks: 00 359 32 902
432, e-pošta: fairinfo@fair.bg, http://www.fair.bg/en/
22. – 26. 2. AGRA – mednarodni kmetijski sejem
22. – 26. 2. VINARIA – mednarodni vinogradniško vinarski sejem
22. – 26. 2. 	HORECA – mednarodni sejem opreme za hotele,
restavracije, kavarne
22. – 26. 2. 	FOODTECH – mednarodni sejem prehrane in
tehnologije za prehrambeno industrijo
25. – 30. 9. Mednarodni tehnični sejem
25. – 30. 9. 	AQUATECH – mednarodni sejem tehnologije uporabe
vode
25. – 30. 9. 	AUTOTECH – mednarodni sejem transporta in opreme
za avtoservise
25. – 30. 9. ELTECH – mednarodni sejem elektronike in energetike
25. – 30. 9. 	ENECO – mednarodni sejem energetske tehnike in
ekologije
25. – 30. 9. 	INFOTECH – mednarodni sejem informacijskih
tehnologij
25. – 30. 9. 	Mednarodni sejem kemične industrije
25. – 30. 9. 	STROYTECH – mednarodni sejem gradbenih materialov,
strojev in tehnologije
25. – 30. 9. MACHINE BUILDING – mednarodni sejem strojegradnje
25. – 30. 9. AUTOWORLD – mednarodni avtomobilski sejem

BOSNA IN HERCEGOVINA
Banja Luka
BANJALUČKI VELESAJAM d.o.o., Pilanska b.b., 78000 Banja Luka,
telefon: 00 387 51 333 200, 333 201, faks: 00 387 51 333 223, 333
224, e-pošta: office@banjalukafair.com, banjalucki.velesajam@
gmail.com, http://www.banjalukafair.com
15. – 18. 3. 	GRAMES – mednarodni sejem gradbeništva
15. – 18. 3. 	DEMI – mednarodni sejem elektronike, strojegradnje,
informatike, merilne tehnike, inovacij, malega
gospodarstva, tehnike za dom

Mostar
MOSTARSKI SAJAM d.o.o., Rodoč b.b., 88000 Mostar, BiH, telefon: 00
387 36 350 194, faks: 00 387 36 350 134, e-pošta: info@mostarskisajam.com, http://www.mostarski-sajam.com
4. – 8. 4.
Mednarodni sejem gospodarstva

14

januar 2017

Zenica
ZENIČKI PRIVREDNI SAJAM ZEPS, Kučukovići 2, 72000 Zenica,
BiH, telefon: 00 387 32 247 774, faks: 00 387 32 245 170, e-pošta:
marketing@zeps.com, projekt@zeps.com, http://www.zeps.com,
Zastopnik: Ino Markt d.o.o., Dunajska 21, 1000 Ljubljana, telefon: 01
23 62 762, faks: 01 23 62 763, e-pošta: inomarkt@siol.net, http://
www.poslovni-kontakti.com
3. – 7. 10.
ZEPS – mednarodni splošni sejem

ČEŠKA REPUBLIKA
Brno
VELETRHY BRNO, a.s., Vystavište 405/ 1, 603 00 Brno, Češka
republika, telefon: 00 420 5 41 151 111, faks: 00 420 5 41 153 070,
e-pošta: info@bvv.cz, http://www.bvv.cz
Zastopnik: SVET SEJMOV d.o.o. Andrej Prpič, Ulica Rozke Usenik 10,
1210 Ljubljana-Šentvid, telefon: 01 513 14 80, faks: 01 513 14 85,
e-pošta: info@sejem.si, http://www.sejem.si
19. – 22. 1. GO – mednarodni sejem turizma
19. – 22. 1. 	REGIONTOUR – mednarodni sejem regionalnega turizma
18. – 20. 2. 	STYL – mednarodni sejem mode in tekstila
18. – 20. 2. 	KABO – mednarodni sejem obutve in usnjenih izdelkov
2. – 5. 3.
MOTOSALON – mednarodni sejem motorjev in opreme
10. – 12. 3. 	OPTA – mednarodni sejem očesne optike in
oftalmologije
21. – 24. 3. 	AMPER – mednarodni sejem elektrotehnike in
elektronike
26. – 29. 4. 	MOBITEX – mednarodni sejem pohištva in notranje
opreme
26. – 29. 4. DBS – mednarodni sejem za gradnjo z lesom
26. – 29. 4. IBF – mednarodni sejem gradbeništva
31. 5. – 2. 6. 	IDET – mednarodni sejem za obrambo in varnostno
tehnologijo
31. 5. – 3. 6. 	PYROS/ISET – mednarodni sejem protipožarne zaščite
in varnosti
19. – 21. 8. 	STYL – mednarodni sejem mode in tekstila
19. – 21. 8. KABO – mednarodni sejem obutve in usnjenih izdelkov
19. – 22. 9. 	REHAPROTEX – mednarodni sejem za rehabilitacijo,
kompenzacijo in protetične pripomočke
9. – 13. 10. 	MSV – mednarodni sejem strojegradnje
9. – 13. 10. 	AUTOMATION – mednarodni sejem merilne, kontrolne
in regulacijske tehnike in avtomatike
9. – 13. 10. 	TRANSPORT & LOGISTICS – mednarodni sejem
transporta in logistike
31. 10. – 3. 11. 	WOODTEC – mednarodni sejem strojev in opreme za
lesno industrijo
9. – 12. 11. Caravaning Brno – mednarodni sejem avto domov
10. – 12. 11. SPORT Life – mednarodni sejem športne opreme

Praga
INCHEBA PRAHA spol.sr.o., Areal Vystavište 67, 17090 Praha 7, Češka
republika, telefon: 00 420 220 103 111, faks: 00 420 233 379 450,
e-pošta: info@incheba.cz, http://www.incheba.cz
16. – 19. 2. HOLIDAY WORLD – centralno evropski turistični sejem
16. – 19. 2. TOP GASTRO – sejem gastronomije
21. – 22. 4. INTERBEAUTY– mednarodni sejem kozmetike
4. – 6. 5.
SPORT – mednarodni sejem športa
14. – 16. 9. WATCHES & JEWELS – mednarodni sejem ur in nakita

FRANCIJA
Lyon
Na sejmišču v Lyonu organizirajo sejme številni organizatorji. Ne
navajamo podatkov o organizatorjih sejmov, te je treba poiskati pri
vsakem sejmu posebej.
17. – 27. 3. 	FOIRE DE LYON – mednarodni splošni sejem
4. – 7. 4. 	INDUSTRIE LYON – evropski sejem industrijskega
razvoja in proizvodnje, strojev, opreme in storitev s
specializiranimi sejmi
21. – 23. 11. 	EUROPAC – EUROMANUT – CFIA – evropski sejem
dobaviteljev za prehrambeno industrijo, opremo, embalažo

Pariz
Na več pariških sejmiščih, med katerimi so najpomembnejši: Paris Expo
Porte de Versailles, Paris Nord – Villepinte, Paris la Defense, Palais

des Congres de Paris Porte Maillot, Parc des Expositions du Bourget,
organizirajo sejme številni organizatorji. Ne navajamo podatkov o
organizatorjih sejmov in sejmiščih, kjer sejmi potekajo. Te je treba
poiskati pri vsakem sejmu posebej.
20. – 23. 1. 	BIJORHCA – mednarodni sejem modnega nakita,
srebrnine in modnih dodatkov
20. – 23. 1. 	WHO'S NEXT – mednarodni sejem modnih tendenc
20. – 24. 1. 	MAISON ET OBJET – mednarodni sejem notranje
dekoracije, daril in namizne dekoracije
20. – 24. 1. MEUBLE PARIS – mednarodni pohištveni sejem
21. – 23. 1. LINGERIE – mednarodni sejem modnega perila
7. – 9. 2. 	PREMIERE VISION LEATHER – mednarodni sejem
usnjenih izdelkov
7. – 9.	2.
PREMIERE VISION – mednarodni sejem
konfekcije
25. 2. – 5. 3. 	SIA – mednarodni kmetijski sejem
14. – 16. 3. 	JEC COMPOSITES SHOW – mednarodni sejem
komponent, sestavljenih materialov in uporabe
16. – 20. 3. 	SALON MONDIAL DE TOURISME – mednarodni sejem
turizma
19. – 22. 3. FRANCHISE EXPO PARIS – mednarodni sejem
27.4. – 8. 5. FOIRE DE PARIS – mednarodni splošni sejem
19. – 25. 6. Mednarodni letalski sejem
8. – 16. 9. 	MAISON ET OBJET – mednarodni sejem zunanje,
notranje in namizne dekoracije in daril
17. – 21. 10. 	EQUIP'AUTO – mednarodni sejem za avtomobilsko
industrijo

Reference v Sloveniji

www. a st ro n .b i z

Jekleni poslovno-industrijski
objekti Astron
Nudimo nestanovanjske objekte
kot so proizvodni objekti, skladišča,
trgovski objekti, športni centri, pisarne,
objekti za transportna podjetja in špedicije,
večnadstropne garažne hiše, letalske
hangarje, itd. širom Evrope in dlje.
Objekti bazirajo na optimiranih predfabriciranih
primarnih jeklenih nosilcih s spremenljivim
presekom.

Geberit, Ruše

Prednosti
Izdelava objekta po meri in potrebah naročnika.
Najboljše razmerje med ceno in kvaliteto.
Zagotovljen ﬁksen proračun.
Kratka in določena časovnica.

Bisol, Velenje

Celoten objekt od enega dobavitelja.
Dopušča integracijo klasičnih materialov:
opeka,
les,
lahek beton,
steklo;

Metalid, Hoče

Zastopstvo v Sloveniji
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6. – 10. 11. 	INTERCLIMA + ELEC&BUILDING – mednarodni sejem
ogrevanja, hlajenja, klimatizacije in sanitarne ureditve
6. – 10. 11. BATIMAT – mednarodni sejem gradbeništva
23. – 25. 11. 	SALON FUNERAIRE – mednarodni sejem pogrebne
opreme in storitev
9. – 17. 12. Mednarodni sejem navtike

HRVAŠKA
Split
SPLITSKI SAJAM, Zoraničeva 61 a, 21210 Solin, Hrvaška, telefon: 00
385 21 43 55 30, faks: 00 385 21 43 55 33, e-pošta:info@sajamsplit.
hr, http://www.sajamsplit.hr
1. – 4. 3. 	GAST – mednarodni sejem prehrane, pijač, hotelske in
gostinske opreme
25. – 28. 10. 	SASO – mednarodni sejem gradbeništva, lesne in
kovinske industrije, orodja in opreme, obrtništva,
drobnega gospodarstva ter elektronike, energetike in
telekomunikacij
CROATIA BOAT SHOW, Vukovarska 148, 21000 Split, telefon: 00 385 21
56 00 00, http://www.croatiaboatshow.hr
5. – 9. 4.
CROATIA BOAT SHOW – mednarodni sejem navtike

Zagreb
ZAGREBAČKI VELESAJAM, Avenija Dubrovnik 15, 10020 Zagreb,
Hrvaška, telefon: 00 385 1 6503 111, faks: 00 385 1 6550 619, e-pošta:
zagvel@zv.hr, http://www.zv.hr
22. – 26. 2. 	HOTEL & GASTROTEH – mednarodni sejem
gastronomije, hotelske in gostinske opreme in
kateringa
22. – 26. 2. NAVTIKA – mednarodni sejem navtike
10. – 12. 3. DNEVI LEPOTE – mednarodni sejem kozmetike
4. – 7. 4. 	INTERKLIMA – mednarodni sejem gretja, hlajenja,
klimatizacije in obdelave pitne vode
GRADBENIŠTVO – mednarodni sejem gradbeništva
INTERPROTEX – mednarodni sejem zaščite
	EMAT – mednarodni sejem varstva okolja in komunalne
opreme
31. 5. – 3. 6. 	INTERGRAFIKA – mednarodni sejem grafične industrije
in industrije papirja
	MODERNPAK – mednarodni sejem embalaže in
pakiranja
11. – 15. 10. 	AMBIENTA – mednarodni sejem pohištva, notranje
ureditve in spremljajoče industrije
7. – 12. 11. INTERLIBER – mednarodni sejem knjig in učil

ITALIJA

Bolzano
Fiera Bolzano SpA, Piazza Fiera 1, 39100 Bolzano, Italija, telefon:
00 39 0471 516 000, faks: 00 39 0471 516 111, e-pošta: info@
fierabolzano.it, http://www. fierabolzano.it
26. – 29. 1. 	KLIMAHOUSE – mednarodni sejem za energetsko
varčno gradnjo
19. – 21. 4. 	PROWINTER – mednarodni sejem storitev za zimske
športe
16. – 19. 10. 	HOTEL – mednarodni sejem za hotelirstvo in gostinstvo

Firenze
Firenze Fiera S.p.A, Piazza Adua, 1, 50123 Firenze, Italija, telefon: 00
39 055 49 721, faks: 00 39 055 4973 237, e-pošta: info@firenzefiera.
it, http://www.firenzefiera.it
10. – 13. 1. PITTI IMMAGINE UOMO – sejem moške mode
19. – 21. 1. PITTI IMMAGINE BIMBO – sejem otroške mode
25. – 27. 1. 	PITTI IMMAGINE FILATI – sejem sukanca, vlaken in
trikotaže
22. 4. – 1. 5. Mednarodni sejem obrti
13. – 16. 6. PITTI IMMAGINE UOMO – sejem moške mode
22. – 24. 6. PITTI IMMAGINE BIMBO – sejem otroške mode
28. – 30. 6. 	PITTI IMMAGINE FILATI – sejem sukanca, vlaken in
trikotaže

Gorica
Udine e Gorizia Fiere SpA, Via Cotonificio, 96, 33030 Torreano
di Martignacco, Italija, telefon: 00 39 0432 49 51, faks: 00 39
0432 401 378, e-pošta: info@udinegoriziafiere.it, http://www.
udinegoriziafiere.it
16. – 19. 2. EXPOMEGO – mednarodni splošni sejem
31. 3. – 2. 4. 	POLLICE VERDE – sejem za vrtnarstvo, urbane zelene
površine, ekologijo in življenje v naravi

Milano

Bologna
BolognaFiere, Viale della Fiera, 20, 40127 Bologna, Italija, telefon:
00 39 051 282 111, faks: 00 39 051637 40 04, e-pošta: segreteria.
generale@bolognafiere.it, http://www.bolognafiere.it
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27. – 30. 1. 	ARTE FIERA – mednarodni sejem sodobne umetnosti
16. – 19. 3. 	COSMOPACK- mednarodni sejem embalaže v parfumeriji
in kozmetiki
17. – 20. 3. 	COSMOPROF – mednarodni sejem parfumerije in
kozmetike
5. – 7. 5. 	COSMOFARMA – mednarodni sejem farmacevtskih
proizvodov in storitev za zdravje, wellnes in lepoto
11. – 13. 5. 	FRANCHISING & RETAIL – mednarodni sejem
franchisinga
24. – 28. 5. 	AUTOPROMOTEC – mednarodni sejem opreme in
proizvodov za avtomobilsko industrijo
8. – 9. 6.
SMAU – mednarodni sejem informatike in komunikacij
25. – 29. 9. 	CERSAIE – mednarodni sejem keramike in kopalniške
opreme
2. – 10. 12. 	MOTOR SHOW – mednarodni sejem avtomobilov in
motorjev

januar 2017

Fiera Milano SpA, S.S. del Sempione, 28 - 20017 Rho (Milano),
Italija, telefon: 00 39 02499 71, faks: 00 39 02 4997 7379 e-pošta:
fieramilano@ fieramilano.it, http://www.fieramilano.it
Zastopnik za sejme: HOMI, SICUREZZA, TUTTO FOOD, IPACK IMA, FRUIT

INNOVATION, MEAT TEACH, PTE – Promotiontrade Exhibition in BIT
MŽ Consulting & Fairs, mag. Matjaž Žigon, Grčarevec 8, 1370 Logatec,
telefon: 01 750 94 90, 041 395 377, faks: 01 754 36 58, e-pošta:
info@mz-consulting.org, http://www.mz-consulting.org
18. – 20. 1. 	PROMOTION TRADE EXHIBITION – mednarodni sejem
promocijskih izdelkov, reklame in poslovnih daril
27. – 30. 1. 	HOMI – mednarodni sejem – vizija doma in
življenjskega stila
1. – 3. 2.
MILANO UNICA – sejem tekstila
12. – 15. 2. MICAM – mednarodni sejem čevljev
21. – 23. 2. LINEAPELLE – mednarodni sejem usnja
21. – 23. 2. 	SIMAC TANNING TEC - mednarodni sejem strojev in
tehnologije za strojarsko industrijo
24. – 27. 2. THE ONE MILANO – mednarodni sejem ženske mode
25. – 27. 2. 	MIDO – mednarodni sejem optike, optometrije in
optalmologije
2. – 4. 4.
BIT – mednarodna turistična borza
4. – 9. 4.
Mednarodni pohištveni sejem
4. – 9. 4. 	SALONE INTERNATIONALE DEL COMPLEMENTO
D'ARREDO – mednarodni sejem dodatkov k pohištvu
4. – 9. 4.
EUROLUCE – mednarodni sejem svetil
4. – 9. 4. 	SALONE UFFICIO – mednarodni sejem pisarniškega
pohištva
8. – 11. 5.
TUTTO FOOD – mednarodni sejem prehrane
17. – 20. 5. 	LAMIERA – mednarodni sejem strojev in preme za
kovinsko industrijo
19. – 22. 5. 	CHIBIMART – prodajna razstava umetne obrti,
manjšega pohištva, parfumerije, kozmetike in
naravnih proizvodov
11. – 13. 7. MILANO UNICA – mednarodni tekstilni sejem
15. – 18. 9. 	HOMI – mednarodni sejem – vizija doma in
življenjskega stila
17. – 20. 9. MICAM – mednarodni sejem čevljev
17. – 20. 9. MIPEL – mednarodni sejem usnjenih izdelkov
22. – 25. 9. THE ONE MILANO – mednarodni sejem ženske mode
3. – 6. 10.
VITRUM – mednarodni sejem steklarske industrije
4. – 6. 10.
LINEAPELLE – mednarodni sejem usnja
12. – 14. 10. 	VISCOM ITALIA – mednarodni sejem vizualne
komunikacije
20. – 24. 10. HOST – mednarodni sejem za turistično industrijo
24. – 26. 10. 	SMAU – mednarodni sejem informacijske in
komunikacijske tehnologije in zabavne elektronike
26. – 28. 10. Mednarodni sejem franchisinga
7. – 12. 11. EICMA MOTO – mednarodni sejem motorjev
10. – 13. 11. 	CHIBIMART INVERNO – prodajna razstava umetne
obrti, manjšega pohištva, parfumerije, kozmetike in
naravnih proizvodov
15. – 17. 11. SICUREZZA – mednarodni sejem varnosti
2. – 10. 12. 	AF - L'ARTIGIANO IN FIERA – prodajna razstava umetne
obrti

Padova
Padova Fiere S.p.A., Via N. Tommaseo, 59, 35131 Padova, Italija,
telefon: 00 39 049 840 111, faks: 00 39 049 840 570, e-pošta: mail@
padovafiere.it, http://www.padovafiere.it

maj
LA FIERA CAMPIONARIA – mednarodni vzorčni sejem
21. – 23. 9. 	FLORTART/MIFLOR – mednarodni sejem vzgoje cvetja in
vrtnarstva

Pordenone
E.A.Fiera di Pordenone, Viale Treviso, 1, 33170 Pordenone,Italija,
telefon: 00 39 0434 232 111, faks: 00 39 0434 570 415, e-pošta:
infofiere@fierapordenone.it, http://www. fierepordenone.it
10. – 13. 10. 	SICAM – mednarodni sejem sestavnih delov,
polproizvodov in dodatkov za pohištveno industrijo

Rimini
ITALIAN EXHIBITION GROUP SpA - Via Emilia 155, 47921 Rimini
(Italy); Tel: 00 39 0541 744111, Fax: 00 39 0541 744200, info@
iegexpo.it; www.iegexpo.it
Zastopnik: MŽ Consulting & Fairs, Poslovne storitve, mag. Matjaž Žigon
s.p., Grčarevec 8, 1370 Logatec, telefon: 01 750 94 90, faks: 01 754 36
58, e-pošta: info@mz-consulting.org, http://www.mz-consulting.org
21. – 25. 1. 	SIGEP – mednarodni sejem sladoleda, slaščičarstva,
konditorstva in pekarstva
21. – 25. 1. 	A.B. Tech Expo – mednarodni sejem opreme in izdelkov
za celotni pekarski sektor
10. – 12. 5. 	MACFRUIT – mednarodni sejem sadja in zelenjave
1. – 4. 6. 	RIMINIWELNESS – mednarodni sejem fitnessa,
welnessa in športa
12. – 14. 10. 	SIA GUEST – mednarodni sejem, namenjen celotni
verigi nastanitvenih in gostinskih objektov
7. – 10. 11. ECOMONDO – mednarodni sejem zelenih tehnologij
7. – 10. 11. 	KEY ENERGY – mednarodni sejem tehnologij za
pridobivanje energije iz odpadkov in energetske
učinkovitosti

Torino
Lingotto Fiere S.p.A, Promotor International S.p.A., Via Nizza, 294,
10126 Torino, Italija, telefon: 00 39 011 6644 111, faks: 00 39 011
6646 642, e-pošta: info@lingottofiere.it, info@fieraprogettoearredo.
it, http://www.lingottofiere.it
25. 2. – 5. 3. 	EXPOCASA – mednarodni sejem pohištva in notranje
opreme

Trst
Fiera Trieste, P.le de Gasperi, 34139 Trst, Italija, telefon/faks: 00 39
040 9494 111, e-pošta: segreteria@fiera.trieste.it, http://www.fiera.
trieste.it
4. – 7. 3.
OLIOCAPITALE – sejem olivnega olja

Verona
E.A.Fiera di Verona, V.le del Lavoro, 37135 Verona, Italija, telefon:
00 39 045 8298 111, faks: 00 39 045 8298 288, e-pošta: info@
veronafiere.it, http://www.veronafiere.it
Zastopnik: MŽ Consulting & Fairs, Poslovne storitve, mag. Matjaž Žigon
s.p., Grčarevec 8, 1370 Logatec, telefon: 01 750 94 90, faks: 01 754 36
58, e-pošta: info@mz-consulting.org, http://www.mz-consulting.org
9. – 12. 2. 	LEGNO & EDILIZIA – mednarodni sejem uporabe lesa v
gradbeništvu
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22. – 25. 2. SAMOTER – mednarodni sejem gradbeništva
22. – 25. 2. 	TRANSPORT & LOGITECH – mednarodni sejem
transporta in logistike
9. – 12. 4.
VINITALY – mednarodni sejem vin
9. – 12. 4. 	SOL & AGRIFOOD – mednarodni sejem oljčnega olja in
hrane
9. – 12. 4.	ENOLITECH – mednarodni sejem tehnologije za
vinogradništvo, vinarstvo, vzgojo oljk in pridelavo
oljčnega olja
23. – 25. 5. 	PULIRE – mednarodni sejem profesionalnega
industrijskega čiščenja
21. – 24. 6.	METEF – mednarodni sejem tehnologije za industrijo
aluminija, livarstvo in kovinsko industrijo
15. – 18. 9. COSMOBIKE – mednarodni sejem koles
27. – 30. 9. 	MARMOMACC – mednarodni sejem marmorja,
naravnega kamna in tehnologij za obdelavo
26. – 29. 10. FIERACAVALI – mednarodni konjeniški sejem

Vicenza
ITALIAN EXHIBITION GROUP SpA - Via Emilia 155, 47921 Rimini
(Italy); Telefon: 00 39 0541 744 111, Faks: 00 39 0541 744 200, info@
iegexpo.it; www.iegexpo.it
20. – 25. 1. 	VICENZAORO Winter – mednarodni sejem zlatnine,
srebrnine, dragih kamnov in ur
20. – 25. 1. 	T – GOLD – mednarodni sejem strojev in opreme za
obdelavo zlata, dragih kovin in kamnov
25. – 27. 2. Sejem športnega ribolova in lova
23. – 27. 9. 	VICENZAORO – mednarodni sejem zlatnine, srebrnine,
dragih kamnov in ur

25. – 28. 1.	AGRO+MASHEXPO – mednarodni sejem kmetijstva in
kmetijske mehanizacije
9. – 12. 2.
FEHOVA – mednarodni sejem lova, ribolova in orožja
23. – 26. 2. BUDAPEST BOAT SHOW – mednarodni sejem navtike
2. – 5. 3.
TRAVEL – mednarodni sejem turizma
5. – 9. 4.
CONSTRUMA – mednarodni sejem gradbeništva
5. – 9. 4. 	HUNGAROTHERM – mednarodni sejem gretja, zračenja,
klimatizacije in sanitarne tehnike
9. – 12. 5. 	INDUSTRY DAYS – mednarodni sejem industrije in
avtomatizacije
9. – 12. 5. 	MACH TECH – mednarodni sejem strojegradnje in
varjenja

MAKEDONIJA
Skopje
Skopski saem, Belasica 2, 1130 Skopje, Makedonija, telefon: 00 389
2 3218 388, faks: 00 389 2 3218 375, e-pošta: info@eragrupa.mk,
http://www.eragrupa.mk
9. – 11. 2.
SKOPJE TRAVEL MARKET – mednarodni sejem turizma
28.2. – 4. 3. GRADBENIŠTVO – mednarodni sejem gradbeništva
21. – 26. 3. 	MEBEL – mednarodni sejem pohištva in
lesnoobdelovalnih strojev
17. – 21. 10. 	ITF - AGROFOOD – mednarodni sejem hrane, pijač,
blaga široke potrošnje, kmetijstva, pakirnih strojev in
tobaka
17. – 21. 10.	TEHNOMA – mednarodni sejem kovinske industrije,
elektronike, industrije nekovin in gradbeništva

Videm
Udine e Gorizia Fiere SpA, Via Cotonificio, 96, 33030 Torreano
di Martignacco, Italija, telefon: 00 39 0432 49 51, faks: 00 39
0432 401 378, e-pošta: info@udinegoriziafiere.it, http://www.
udinegoriziafiere.it
26. – 29. 1. AGRIEST – mednarodni kmetijski sejem

KOSOVO
Priština
CEO, 10000 Priština, Kosovo, telefon/faks: 00 381 38 220 003, faks: 00
381 38 225 092, e-pošta: info@ceokos.com, hhhp://www.ceokos.com
20. – 21. 4. TRAVEL – mednarodni sejem turizma
24. – 27. 5.	EXPOKOS – mednarodni sejem gradbeništva, lesne
industrije, energetike in rudarstva in tehnike
18. – 20. 10. AGROKOS – mednarodni sejem hrane in pijače

MADŽARSKA
Budimpešta
HUNGEXPO AG, Albertisai ut 10, 1101 Budimpešta, Madžarska, telefon:
00 36 1 263 6000, faks: 00 36 1 263 6098, e-pošta: hungexpo@
hungexpo.hu, http://www.hungexpo.hu
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NEMČIJA
Berlin
Messe Berlin GmbH, Messedamm 22, 14055 Berlin, Nemčija, telefon:
00 49 30 3038 0 faks: 00 49 30 3038 2325, e-pošta: central@messeberlin, http://www.messe-berlin.de
Zastopnik: EKSPOGRUPA d.o.o., Miha Čebulj, Tomšičeva 3, 1000
Ljubljana, telefon: 05 905 1410, 031 312 914, e-pošta: miha.cebulj @
messe-berlin.si, http://www.messe-berlin.si
20. – 29. 1. 	INTERNATIONALE GRÜNE WOCHE – svetovni sejem
prehrane, kmetijstva in vrtnarstva
8. – 10. 2. 	FRUIT LOGISTICA – svetovni sejem svežega in sušenega
sadja in zelenjave
8. – 12. 3. 	ITB – svetovna turistična borza
28. – 31. 3. 	WASSER Berlin – mednarodni sejem vode in vodnega
gospodarstva ter protipoplavne zaščite
25. – 26. 4. 	BUS 2 BUS – sejem in kongres avtobusne industrije
25. – 27. 4. 	conhIT - CONNECTING HEALTHCARE AND IT – evropski
sejem o IT na področju zdravstva
20. – 22. 6. 	STAGE SET SCENERY – mednarodni sejem za gledališko,
filmsko, medijsko in prireditveno tehnologijo
1. – 6. 9. 	IFA – mednarodni sejem potrošniške elektronike in
aparatov za gospodinjstvo
19. – 22. 9. CMS – mednarodni kongres in sejem na temo čiščenja

8. – 12. 11. 	BAZAAR – maloprodajni sejem domače obrti s celega
sveta
23. – 26. 11. 	BOOT&FUN – mednarodni sejem plovil, vodnih športov
in rekreativnih dejavnosti na prostem

Dortmund
Messe Westfalenhallen Dortmund GmbH, Rheinlanddamm 200,
44139 Dortmund, Nemčija, telefon: 00 49 231 1204 521, faks: 00 49
231 1204 678, e-pošta: messe@westfalenhallen.de, http://www.
westfalenhalen.de
31. 1. – 5. 2. JAGD&HUND – mednarodni sejem lova in ribolova
22. – 24. 9. 	INTERTABAC – mednarodni sejem tobačnih izdelkov in
kadilskih potrebščin

Düsseldorf
Messe Düsseldorf GmbH, Messeplatz, 40474 Düsseldorf, Nemčija,
telefon: 00 49 211 4560 01, faks: 00 49 211 4560 668, e-pošta: info@
messe-duesseldorf, http://www.messe-duesseldorf.de
Zastopnik: SVET SEJMOV d.o.o.(Andrej Prpič), Ulica Rozke Usenik 10,
1210 Ljubljana-Šentvid, telefon: 01 513 14 80, faks: 01 513 14 85,
e-pošta: info@sejem.si, http://www.sejem.si
10. – 12. 1. PSI – mednarodni sejem promocijskih izdelkov
21. – 29. 1. 	Boot Düsseldorf – svetovni sejem plovil in opreme
za plovila, izdelkov in opreme za vodne športe ter
navtični turizem
7. – 9. 2. 	GDS zima – mednarodni sejem obutve in modnih
dodatkov
	TAG IT zima - mednarodni sejem obutve in modnih
dodatkov za blagovne in trgovske znamke
5. – 9. 3. 	EuroShop – svetovni sejem opreme in informacijskih
sistemov za prodajne prostore, pospeševanje prodaje,
predstavitve in sejemske nastope
14. – 16. 3. 	Energy storage Europe – mednarodni sejem in kongres
o tehnikah shranjevanja energije iz obnovljivih virov
19. – 21. 3. 	PROWEIN – svetovni sejem vin in žganih pijač, embalaže
za vinarje ter potrebščin in pripomočkov za gostinstvo
31. 3. – 2. 4. 	BEAUTY DÜSSELDORF – svetovni sejem kozmetike,
pripomočkov, potrebščin in opreme za kozmetične
salone in centre dobrega počutja
	Beauty boutique – kozmetika, izdelki in pripomočki za
osebno nego
1. – 2. 4. 	TOP HAIR INTERNATIONAL – mednarodni sejem
izdelkov, potrebščin in opreme za frizerske salone,
lasne kozmetike, negovalne in dekorativne kozmetike
ter sredstev za manikiranje
1. – 2. 4. 	Make – up artist design show – mednarodni sejem
gledališke, filmske in TV maske
4. – 10. 5.	Interpack – mednarodni sejem pakiranja in embalaže
(stroji, surovine,potrebščine in pripomočki za izdelavo
embalaže in končni izdelki)
4. – 10. 5. 	Components – mednarodni sejem delov, sistemov
in integriranih avtomatiziranih rešitev za industrijo
pakiranja
25. – 27. 7. 	GDS Sommer – mednarodni sejem čevljev in modnih
dodatkov

25. 8. – 3. 9. 	CARAVAN SALON DÜSSELDORF – svetovni sejem
počitniških prikolic, avtodomov in opreme za kampiranje
1. – 3. 9. 	TOUR NATUR – mednarodni sejem za pohodništvo in
treking
4. – 7. 10. 	REHACARE – svetovni sejem in kongres za
rehabilitacijo, preventivo, integracijo in nego
17. – 20. 10. 	A + A – mednarodni kongres in sejem varnosti, zaščite
in varovanja zdravja pri delu
18. – 20. 10. 	VISCOM DÜSSELDORF – mednarodni sejem vizualnih
komunikacij
13. – 16. 11. MEDICA / COMPAMED – svetovni sejem za medicino

Essen
Messe Essen GmbH, Norbertstrasse, 45131 Essen, Nemčija, telefon: 00
49 201 7244 0, faks: 00 49 201 7244 248, e-pošta: info@messe-essen.
de, http://www.messe-essen.de
24. – 27. 1. 	IPM – mednarodni sejem rastlin, tehnike, floristike in
pospeševanja prodaje
7. – 9. 2. 	E-WORLD ENERGY&WATER – mednarodni sejem in
kongres
2. – 6. 5. 	METPACK – mednarodni sejem kovinske embalaže
2. – 10. 12. 	ESSEN MOTOR SHOW – mednarodni sejem tuninga,
motornega športa in klasičnih vozil

Frankfurt
Messe Frankfurt GmbH, Ludwig-Erhard-Anlage 1, 60327 Frankfurt/
Main, Nemčija, telefon: 00 49 69 7575 0, faks: 00 49 69 7575 6433,
e-pošta: info@messefrankfurt.com, http://www.messefrankfurt.com
Zastopnik: SVET SEJMOV d.o.o. (Andrej Prpič), Ulica Rozke Usenik
10, 1210 Ljubljana-Šentvid, telefon: 01 513 14 80, faks: 01 513 14 85,
e-pošta: info@sejem.si, http://www.sejem.si
10. – 13. 1. 	Heimtextil – svetovni sejem tekstila za dom in
gospodinjstvo ter opremo objektov
27. – 31. 1. 	Christmasworld – svetovni sejem izdelkov za
praznovanja, praznične in sezonske dekoracije,
floristike in pirotehničnih izdelkov
28. – 31. 1. 	Paperworld – svetovni sejem pisarniških in šolskih
potrebščin, papirne galanterije in izdelkov za digitalno
pisarno
28. – 31. 1. 	Creativeworld – mednarodni sejem slikarskih in
umetniških potrebščin ter izdelkov za hobi program
10. – 14. 2. 	Ambiente – svetovni sejem izdelkov široke potrošnje
(notranja oprema, design, vse za kuhinjo in jedilnico,
mali gospodinjski aparati, darila, bižuterija)
14. – 18. 3. 	ISH – svetovni sejem sanitarne opreme, inštalacij in
gradbene tehnike, ogrevanja, klime in obnovljivih
virov energije
4. – 7. 4. 	Prolight+sound – svetovni sejem tehnologije in
storitev za zabavo, integrirane sisteme in ustvarjanje
5. – 8. 4. 	Musikmesse – svetovni sejem glasbil, not, opreme in
dodatkov ter strojne in programske opreme
9. – 12. 5. 	TEXPROCESS – mednarodni sejem strojev in opreme za
obdelavo tekstila in gibkih materialov
9. – 12. 5. 	Techtextil – svetovni sejem in simpozij tehničnega
tekstila in netkanih tekstilij
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24. – 27. 6. 	Tendence – jesenski mednarodni sejem izdelkov široke
potrošnje – notranja oprema, design, darila
14. – 24. 9. IAA – svetovni avtomobilski salon
11. – 15. 10. Frankfurtski knjižni sejem
17. – 18. 10. 	Cleanzone – mednarodni sejem in kongres za
tehnologijo čistih prostorov
20. – 22. 11. 	Hypermotion – mednarodni sejem in konferenca
za inteligentne sisteme in rešitve v transportu,
mobilnosti, logistiki in digitalni infrastrukturi

16. – 18. 5. 	LABVOLUTION / BIOTECHNICA – mednarodni sejem za
biotehnologijo, življenjsko znanost in laboratorijsko
tehnologijo
22. – 26. 5. 	LIGNA – svetovni sejem za gozdarstvo in
lesnopredelovalno industrijo
18. – 23. 9. EMO – mednarodni sejem kovinarstva
12. – 18. 11. 	Agritechnica – mednarodni sejem kmetijske
mehanizacije (DLG)

Friedrichshafen

Koelnmesse GmbH, Messeplatz 1, 50679 Köln, Nemčija, telefon: 00
49 221 821 0, faks: 00 49 221 821 2574, e-pošta:info@koelnmesse.de,
http://www.koelnmesse.de
Zastopnik: DESLO d.o.o., Poljanski nasip 6 , 1000 Ljubljana, telefon:
01 252 88 54, faks: 01 252 88 69 e-pošta: danijel.gostencnik@ahkslo.
si. http://www.dihk.si, http://www.slowenien.ahk.de
16. – 22. 1. imm – mednarodni sejem pohištva
29. 1. – 1. 2. ISM – mednarodni sejem slaščic
29. 1. – 1. 2. 	Pro Sweet Cologne – mednarodni sejem za slaščičarsko
industrijo
5. – 7. 2. 	spoga horse – mednarodni sejem konjeniškega športa
7. – 9. 3.	Asia-Pacific Sourcing – sejem proizvodov za dom in vrt
azijskih proizvajalcev
31. 3. – 2. 4. 	h+h cologne – mednarodni sejem za obrt in hobi
6. – 9. 4.
FIBO – svetovni sejem fitnesa, wellnesa in zdravja
26. – 29. 4. ART COLOGNE – mednarodni sejem sodobne umetnosti
27. – 29. 4. 	Eu Vend / coffena – mednarodni sejem prodaje in
mednarodni sejem kave
16. – 19. 5. 	interzum – mednarodni sejem repromaterialov v
pohištveni industriji
22. – 26. 8. 	gamescom – mednarodni sejem za družabne igre in
zabavo
3. – 5. 9. 	spoga+gafa – mednarodni sejem za šport, kampiranje
in življenje v naravi, vrtnarski sejem
3. – 5. 9. 	spoga horse – mednarodni sejem konjeniškega športa
13. – 14. 9. 	dmexco – sejem in konferenca o digitalnem
marketingu
14. – 17. 9. kind+jugend – mednarodni sejem za otroke
7. – 11. 10. Anuga – svetovni sejem prehrane
7. – 10. 11. 	aquanale /FBS – mednarodni sejem za savne in bazene
/ mednarodni sejem zabavišč, športa in bazenov

Messe Friedrichshafen GmbH, Neue Messe, 88046 Friedrichshafen,
Nemčija, telefon: 00 49 7541 708 0, faks: 00 49 7541 708 110, e-pošta:
info@messe-fn.de, http://www.messe-friedrichshafen.de
18. – 21. 7. OutDoor – evropski sejem aktivnosti v naravi
30. 8. – 2. 9. EUROBIKE – mednarodni sejem koles
23. 9. – 1. 10. Interboot – mednarodni sejem navtike
17. – 21. 10. 	Fakuma - mednarodni sejem za proizvodnjo, predelavo
in oplemenitenje plastike

Hamburg
Hamburg Messe und Congress GmbH, St. Petersburger Strasse 1, 20355
Hamburg, Nemčija, telefon: 00 49 40 3569 0, faks: 00 49 40 3569 2180,
e-pošta: info@hamburg-messe.de, http://www.hamburg-messe.de
17. – 21. 3. 	Internorga – mednarodni sejem hotelirstva,
gastronomije, pekarstva in konditorstva
28. 10. – 5. 11. Hanseboot – mednarodni sejem navtike

Hannover
Deutsche Messe AG, Messegelände, 30521 Hannover, Nemčija,
telefon: 00 49 511 89 0, faks: 00 49 511 89 32 626, e-pošta: info@
messe.de, http://www.hannovermesse.de
Zastopnik: DESLO d.o.o., Poljanski nasip 6 , 1000 Ljubljana, telefon:
01 252 88 54, faks: 01 252 88 69 e-pošta: danijel.gostencnik@ahkslo.
si. http://www.dihk.si, http://www.slowenien.ahk.de
14. – 17. 1. DOMOTEX – svetovni sejem talnih oblog in tepihov
20. – 24. 3. 	CeBIT – svetovni sejem in konferenca IT digitalnega
sveta
24. – 28. 4. 	HANNOVER MESSE – svetovni tehnološki sejem, s
specializiranimi panogami:
	Industrial Automation – vodilni mednarodni sejem za
procesno in predelovalno avtomatizacijo ter sistemske
rešitve za proizvodnjo in gradnjo
	Energy – mednarodni sejem energetske tehnike,
obnovljivih energij in energetskega gospodarstva
	Digital Factory – vodilni mednarodni sejem za
integrirane procese in IT-rešitve
	Industrial Supply – vodilni sejem za industrijsko
podizvajanje in lahko konstrukcijo
	Research & Technology – mednarodni sejem za
raziskave, razvoj in prenos tehnologij
	MDA - Motion, Drive & Automation – vodilni mednarodni
sejem za prenos moči in regulacijsko tehniko
	ComVac – vodilni sejem za komprimirani zrak in
vakuumsko tehnologijo
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Köln

Leipzig
Leipziger Messe GmbH, Messe-Allee 1, 04356 Leipzig, Nemčija,
telefon: 00 49 341 678 0, faks: 00 49 341 678 8762, e-pošta: info@
leipziger-messe.de, http://www.leipziger-messe.de
7. – 10. 3. 	Z – mednarodni sejem dobaviteljev delov, komponent,
modulov in tehnologije
7. – 10. 3.
Intec – mednarodni sejem strojegradnje
5. – 7. 4. 	Terra Tec – mednarodni sejem tehnike za varstvo okolja

München
Messe München GmbH, Messegelände, 81823 München, Nemčija,
telefon: 00 49 89 949 20720, faks: 00 49 89 949 20729, e-pošta:
newsline@messe-muenchen.de, http://www.messe-muenchen.de

Zastopnik: Stanislav Terlep s.p., Dolenjska cesta 240a, 1000 Ljubljana,
telefon: 041 637 718, e-pošta: stane.terlep@eunet.si, http:/www.
mmslo.si
4. – 6. 1. 	TRENDSET-BIJOUTEX – sejem modnega nakita, modnih
dodatkov, butične mode, drogerije in pribora
16. – 21. 1. BAU – svetovni sejem gradbeništva
28. – 30. 1. 	opti – mednarodni sejem optike
5. – 8. 2. 	ISPO MUNICH – mednarodni sejem športnih izdelkov in
mode za šport
18. – 21. 2. 	INHORGENTA – mednarodni sejem ur, nakita, dragih
kamnov, biserov in tehnologije
22. – 26. 2. 	f.r.e.e. – mednarodni sejem turizma, vodnih športov in
karavaninga
8. – 14. 3.
I.H.M. – mednarodni obrtni sejem
29. – 30. 3. LOPEC – mednarodni sejem tiskane elektronike
9. – 12. 5. 	transport logistic – mednarodni sejem transporta,
logistike in telematike
31. 5. – 2. 6. 	Intersolar Europe – svetovni sejem uporabe sončne
energije
26. – 29. 6. 	LASER World of PHOTONICS – svetovni sejem in kongres
komponent sistemov in uporabe optičnih tehnologij
27. – 29. 6. PSE Europe – mednarodni sejem obdelave poliuretana
8. – 10. 7. 	TRENDSET-BIJOUTEX – sejem modnega nakita, modnih
dodatkov, butične mode, drogerije in pribora
11. – 15. 9. Drinktec – svetovni sejem industrije pijač
4. – 6. 10. 	EXPO REAL – mednarodni sejem gospodarskih
nepremičnin
10. – 13. 10. 	INTER AIRPORT EUROPE – mednarodni sejem za storitve
in opremo letališč
24. – 26. 10. 	maintain – mednarodni sejem industrijskega
vzdrževanja
14. – 16. 11.	In Print – mednarodni sejem tehnologije
industrijskega tiska
14. – 17. 11.	PRODUCTRONICA – mednarodni sejem proizvodne
elektronike
29. 11. – 3. 12. 	Heim+Handwerk – prodajni sejem vsega za dom,
opremljanje in gradnjo

Nürnberg
NürnbergMesse GmbH, Messecentrum, 90471 Nürnberg, Nemčija,
telefon: 00 49 911 8606 0, faks: 00 49 911 8606 8228, e-pošta: info@
nuernbergmesse.de, http://www.nuernbergmesse.de
Zastopnik: SVET SEJMOV d.o.o. (Andrej Prpič), Ulica Rozke Usenik
10, 1210 Ljubljana-Šentvid, telefon: 01 513 14 80, faks: 01 513 14 85,
e-pošta: info@sejem.si, http://www.sejem.si
1. – 6. 2. 	Spielwarenmesse – svetovni sejem igrač, šolskih
potrebščin, modelarstva, pirotehnike ter izdelkov za
majhne otroke in dojenčke
15. – 18. 2. 	BIOFACH – svetovni sejem ekološke pridelave, hrane in
prehranskih dodatkov
15. – 18. 2. 	VIVANESS – svetovni sejem naravne kozmetike in
wellnessa
22. – 23. 2. 	Feuer TRUTZ – mednarodni sejem protipožarne
gradnje, opreme in organizacije
1. – 3. 3.	EnforceTac – mednarodna konferenca z razstavo

opreme za policijo in vojsko
2. – 3. 3. 	U.T.SEC – Unmaned Technologies & Security –
mednarodni sejem in konferenca o daljinsko vodenih
tehnikah in sistemih za varnost in zaščito
3. – 6. 3. 	IWA&OutdoorClassisc – mednarodni sejem lovskega
in športnega orožja, oblačil, obutve in dodatkov za
dejavnosti v naravi
4. – 6. 4.	European Coatings Show – svetovni sejem za industrijo
premazov in barv, tesnilnih sredstev, lepil in surovin
16. – 18. 5. 	SMT/HYBRID/PACKAGING – mednarodni sejem in
konferenca sistemske integracije v mikroelektroniki
16. – 18. 5. 	PCIM Europe – Power Electronics, Intelligent Motion,
Power Quality – mednarodni sejem in konferenca
30. – 31. 5. 	AUTOMOTIVE ENGINEERING EXPO – mednarodni sejem
strojev, orodja, materialov, polizdelkov in storitev za
celotno verigo proizvodnje karoserij
30. 5. – 1. 6. 	SENSOR+TEST – mednarodni sejem senzorike, merilne
in preizkusne tehnike
21. – 22. 6. 	MT-CONNECT – mednarodni sejem za proizvodnjo
medicinske opreme in izdelkov ter raziskav na področju
medicinske opreme
26. – 28. 9. 	POWTECH – svetovni sejem analize delcev in procesnih
tehnik za granulate ter praškaste in sipke materiale
z oddelkom Pharma Manufactoring Excellence za
farmacevtsko industrijo
10. – 12. 10. 	it-sa – strokovni sejem varnosti in zaščite
informacijskih sistemov
28. – 30. 11. 	SPS / IPC / DRIVES – mednarodni sejem in kongres
električne avtomatizacije – sistemi in komponente

Stuttgart
Stuttgerter Messe-und Kongressgesellschaft mbH, Am Kochenhof
16, 70192 Stuttgart, Nemčija, telefon: 00 49 711 2589 0, faks: 00 49
711 2589 440, e-pošta: info@messe-stuttgart.de, http://www.messestuttgart.de
Zastopnik: DESLO d.o.o., Poljanski nasip 6 , 1000 Ljubljana, telefon:
01 252 88 54, faks: 01 252 88 69 e-pošta: danijel.gostencnik@ahkslo.
si. http://www.dihk.si, http://www.slowenien.ahk.de
14. – 18. 2. DIDACTA – mednarodni sejem vzgoje in izobraževanja
14. – 16. 3. 	Logi MAT – mednarodni sejem za distribucijo,
materialne in informacijske tokove v podjetju
28. – 30. 3. 	EMW Stuttgart – mednarodni sejem elektromagnetne
skladnosti
7. – 8. 4.
INVEST – mednarodni sejem financ in investicij
9. – 12. 5.	Control – mednarodni sejem za kontrolo kakovosti za
dobavitelje za avtomobilsko industrijo
19. – 21. 9. 	COMPOSITES EUROPE – evropski sejem in forum
sestavnih delov, tehnologije in aplikacij
9. – 12. 10. 	MOTEK – mednarodni sejem avtomatizacije v
proizvodnji
24. – 26. 10. 	Parts 2 clean – mednarodni sejem čiščenja
7. – 10. 11. 	BLECHEXPO – mednarodni sejem obdelave kovin in
varjenja
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POLJSKA

SLOVAŠKA

Poznan

Bratislava

Internationale Messe Poznan GmbH, ul. Glogowska 14, 60734
Poznan, Poljska, telefon: 00 48 61 869 20 00, faks: 00 48 61 866 58
27, e-pošta: info@mtp.pl, http://www.mtp.pl/en
7. – 10. 2.
Budma – mednarodni sejem gradbeništva
14. – 17. 3. 	Meble – mednarodni sejem pohištva in notranje
opreme
6. – 9. 4.
Mednarodni avtomobilski sejem
6. – 9. 6. 	Mednarodni sejmi:
- metalurgija, livarstvo
- hidravlika, gume, pogonska tehnika
- inovacije v tehnologiji in strojegradnji
- tehnologije površinske obdelave, varjenje
- strojegradnja
- orodjarstvo
12. – 15. 9. 	Drema – mednarodni sejem lesno obdelovalnih strojev
in orodja
12. – 15. 9. 	Furnica – mednarodni sejem repromaterialov za
pohištveno industrijo
25. – 28. 9. POLAGRA – FOOD – mednarodni sejem prehrane
25. – 28. 9. 	POLAGRA – TECH – mednarodni sejem tehnologije za
prehrambeno industrijo
25. – 28. 9. PACK FOOD – mednarodni sejem embalaže in pakiranja
25. – 28. 9. INVEST HOTEL – mednarodni sejem opreme za hotele
25. – 28. 9. EPLA – mednarodni sejem gume in plastike
22. – 25. 11. GLASS – mednarodni sejem steklarske industrije
22. – 25. 11. STONE – mednarodni sejem za obdelavo kamna

INCHEBA a.s. Bratislava, Viedenska cesta 3-7, 85101 Bratislava,
Slovaška, telefon: 00 421 2 6727 2218, faks: 00 421 2 6224 7101,
e-pošta: incheba@incheba.sk, http://www.incheba.sk
26. – 29. 1. ITF SLOVAKIATOUR – mednarodni sejem turizma
26. – 29. 1. DANUBIUS GASTRO – mednarodni sejem gastronomije
26. – 29. 1. EXPOSHOP – mednarodni sejem opreme trgovin
26. – 29. 1. 	GASTROPACK – mednarodni sejem embalažnih
materialov in strojev
26. – 29. 1. Sejem lova
26. – 29. 1. 	WELLNESS A FITNESS – mednarodni sejem wellnessa in
fitnesa
10. – 11. 2. 	INTERBEAUTY – mednarodni sejem za frizerstvo,
kozmetiko in zdravo življenje
9. – 12. 3.
BOAT SHOW – mednarodni sejem navtike
22. – 25. 3. CONECO – mednarodni sejem gradbeništva
25. – 30. 4. AUTO SALON – mednarodni avtomobilski sejem
5. – 7. 10.
SLOVMEDICA – mednarodni sejem medicine
5. – 7. 10.
INTERBEAUTY – mednarodni sejem kozmetike
18. – 22. 10. MODDOM – mednarodni sejmi pohištva
9. – 12. 11. Sejem ur in nakita

ROMUNIJA
Bukarešta
ROMEXPO S.A., Bucharest Exposition Centre, Marasti Blvd. 65-67,
011465 Bukarešta, Romunija, telefon: 00 40 21 207 70 00, 202 57 00,
faks: 00 40 21 207 70 70, e-pošta: romexpo@romexpo.org, http://
www.romexpo.org
16. – 19. 3. TTR – sejem turizma
23. – 26. 3. 	CONSTRUCTEXPO – mednarodni sejem strojev in
opreme za gradbeništvo
23. – 26. 3. AMBIENT – mednarodni sejem pohištva
23. – 26. 3. 	ROMTHERM – mednarodni sejem gretja, hlajenja,
klimatizacije in izoliranja
25. – 28. 5. TIBCO – mednarodni sejem blaga široke potrošnje
13. – 17. 9. 	BIFE SIM – mednarodni sejem strojev in opreme za
gozdarstvo in lesnopredelovalno industrijo
11. – 14. 10. 	TIB – mednarodni tehnični sejem
25. – 29. 10. 	INDAGRA FOOD DRINK – mednarodni sejem prehrane in
pijač
25. – 29. 10. 	INDAGRA – mednarodni sejem kmetijstva, vrtnarstva,
vinarstva in živinoreje
16. – 19. 11. 	ROMHOTEL – mednarodni sejem za hotele in gostinstvo
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SRBIJA
Beograd
Beogradski Sajam, Bulevar vojvode Mišića 14, 11000 Beograd, Srbija,
telefon: 00 381 11 2655 555, faks: 00 381 11 688 173, e-pošta: info@
sajam.rs , http://www.sajam.rs
Zastopnik: Veritas&Co d.o.o., Zdenko Jager, Želimlje 73, 1291
Škofljica, telefon/faks: 01 366 14 38, 041 695 512, e-pošta: zdenko.
jager@veritasco.si, zdenko.expostil@sbb.rs
23. – 26. 2. Mednarodni sejem turizma
23. – 26. 2. HORECA – mednarodni sejem gostinske opreme
23. – 26. 2. BEO WINE FAIR – sejam vina
9. – 12. 3.
Mednarodni sejem navtike, lova in ribolova
24. 3. – 2. 4. Mednarodni avtomobilski salon
24. 3. – 2. 4. Mednarodni sejem motorjev
6. – 9. 4.
HORTIKULTURA
8. – 9. 4. 	DODIR PARIZA – mednarodni sejem in kongres
kozmetike, solarijev, wellnessa, spa in nege las
19. – 23. 4. SEBE – mednarodni sejem gradbeništva
15. – 19. 5. Mednarodni sejem tehnike
27. – 30. 9. GRAFIMA – mednarodni sejem grafike
27. – 30. 9. BIRO EXPO – sejem pisarniške opreme
4. – 6. 10.
ENERGETIKA – mednarodni sejem energetike
4. – 6. 10.
ECOAIR – mednarodni sejem ekologije
12. – 14. 10. MEDIDENT – mednarodni sejem medicine
14. – 15. 10. 	DODIR PARIZA – mednarodni sejem in kongres
kozmetike, solarijev, wellnessa, spa in nege las
22. – 29. 10. Mednarodni knjižni sejem
22. – 29. 10. 	UČILA – mednarodni sejem opreme in sredstev za
vzgojo in izobraževanje

7. – 12. 11. Mednarodni sejem pohištva
7. – 12. 11. 	Mednarodni sejem strojev, opreme in repromaterialov
za lesno industrijo
22. – 25. 11. ETNO – mednarodni sejem domače hrane in pijač
24. – 26. 11. Sejem športa

4. – 5. 3.
BEAUTY FORUM SWISS – mednarodni sejem kozmetike
29. 9. – 8. 10. ZUSPA – mednarodni jesenski sejem

Ženeva

Novi Sad
Novosadski Sajam, Hajduk Veljkova 11, 21000 Novi Sad, Srbija,
telefon: 00 381 21 483 0000 faks: 00 381 21 483 0111, e-pošta: info@
sajam.net , http://www.sajam.net
Zastopnik: Veritas&Co d.o.o., Zdenko Jager, Želimlje 73, 1291
Škofljica, telefon/faks: 01 366 14 38, 041 695 512, e-pošta: zdenko.
jager@veritasco.si, zdenko.expostil@sbb.rs
2. – 3. 3.
Dnevi energetike in investicij
10. – 12. 3. Sejem digitalnih komunikacij
13. – 19. 5. Mednarodni kmetijski sejem
30. 9. – 7. 10. 	LORIST – mednarodni sejem
lova, ribolova, športa,
gozdarstva in hortikulture
25. – 28. 10. Avtomobilski sejem
2. – 5. 11. 	SJAJ – sejem zlatarstva in
urarstva

Sejme organizirajo različni organizatorji
16. – 20. 1. 	SALON INTERNATIONAL DE LA HAUTE HORLOGERIE –
mednarodni salon luksuznih ur
9. – 19. 3.
Mednarodni avtomobilski salon

ŠVICA
Basel

Velika izbira

MCH Messe Basel AG, 4005 Basel, Švica,
telefon: 00 41 58 2002 020, faks: 00 41 58
2062 194, e-pošta: info@messe.ch, http://
www.messe.ch
23. – 30. 3. 	BASEL WORLD – svetovni
sejem ur in nakita
12. – 21. 5. 	MUBA – mednarodni vzorčni
sejem
15. – 18. 6. 	ART BASEL – mednarodni
sejem sodobne umetnosti
18. – 22. 11. 	IGEHO – mednarodni sejem
za katering, hotele in
restavracije

akrilnega stekla
priznanih svetovnih
proizvajalcev

Zürich
• ploš≠e debeline 1,5 do 25 mm • bloki debeline 30 do 60 mm
• cevi premera 5 do 650 mm • palice premera 3 do 120 mm

www.acrytech.si

MCH Messe Zürich AG, Postfach, 8050
Zürich, Švica, telefon: 00 41 58 2065 130,
faks: 00 41 58 2065 055, e-pošta: info@
messe.ch, http://www.messe.ch
26. – 29. 1. 	FESPO – sejem počitnic, športa
in prostega časa
8. – 9. 2. 	MAINTENANCE SCHWEIZ
– mednarodni sejem
industrijskega vzdrževanja,
varnosti in varovanja

• polikarbonatno steklo v ploš≠ah • ekstrudiran PVC v ploš≠ah
• ekstrudiran kopoliester v ploš≠ah • vrsta specialnih PMMA in
PC materialov z ozkim namenom: Gallery, Europlex EC, Resist…

Acrytech d.o.o., Gerbiceva 50a, 1000 Ljubljana, info@acrytech.si
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Sejmi po panogah 2017
Avtomobili, gospodarska vozila, motorji,
kolesa, avtodomi, karavaning, deli,
oprema in pribor za avtomobile, tuning,
oprema za mehanične delavnice in
bencinske servise
12. – 15. 1.
18. – 21. 1.
22. – 26. 2.
2. – 5. 3.
9. – 19. 3.
24. 3. – 2. 4.
27. 3. – 2. 4.
6. – 9. 4.
7. – 9. 4.
25. – 26. 4.
25. – 30. 4.
9. – 12. 5.
18. – 21. 5.
24. – 28. 5.
30. – 31. 5.
30. 8. – 2. 9.
25. 8. – 3. 9.
14. – 24. 9.
15. – 18. 9.
25. – 28. 10.
25. – 30. 9.
17. – 21. 10.
7. – 12. 11.
9. – 12. 11.
2. – 10. 12.
2. – 10. 12.

Dunaj, Avstrija
Salzburg, Avstrija
München, Nemčija
Brno, Češka
Ženeva, Švica
Beograd, Srbija
Ljubljana
Poznan, Poljska
Celovec, Avstrija
Berlin, Nemčija
Bratislava, Slovaška
Stuttgart, Nemčija
Celje
Bologna, Italija
Nürnberg, Nemčija
Friedrichshafen, Nemčija
Düsseldorf, Nemčija
Frankfurt, Nemčija
Verona, Italija
Novi Sad, Srbija
Plovdiv, Bolgarija
Pariz, Francija
Milano, Italija
Brno, Češka
Essen, Nemčija
Bologna, Italija

3. – 5. 10.
Ljubljana
17. – 18. 10. Frankfurt, Nemčija
24. – 26. 10. Stuttgart, Nemčija
Darilni predmeti, predmeti iz papirja
in pisarniške potrebščine, tobak, ure,
zlatnina, dragulji, dragi kamni, stroji,
oprema
4. – 6. 1.
16. – 20. 1.
18. – 20. 1.
20. – 23. 1.
20. – 24. 1.
20. – 25. 1.
27. – 31. 1.
28. – 31. 1.
10. – 14. 2.
18. – 21. 2.
24. – 26. 2.
23. – 30. 3.
19. – 22. 5.
24. – 27. 6.
8. – 10. 7.
1. – 3. 9.
8. – 12. 9.
14. – 16. 9.
22. – 24. 9.
23. – 27. 9.
2. – 5. 11.
9. – 12. 11.
10. – 13. 11.

München, Nemčija
Ženeva, Švica
Milano, Italija
Pariz, Francija
Pariz, Francija
Vicenza, Italija
Frankfurt, Nemčija
Frankfurt, Nemčija
Frankfurt, Nemčija
München, Nemčija
Salzburg, Avstrija
Basel, Švica
Milano, Italija
Frankfurt, Nemčija
München, Nemčija
Salzburg, Avstrija
Pariz, Francija
Praga, Češka
Dortmund, Nemčija
Vicenza, Italija
Novi sad, Srbija
Bratislava, Slovaška
Milano, Italija

Biotehnologija

Dobaviteljska dejavnost

16. – 18. 5.

7. – 10. 2.

Hannover, Nemčija

Leipzig, Nemčija

Čevlji, usnjeni in krzneni izdelki, stroji za
čevljarsko, usnjarsko in strojarsko
industrijo

Elektronika, elektrotehnika, energetika,
avtomatizacija, robotizacija, mehatronika,
visoke tehnologije

7. – 9. 2.
7. – 9. 2.
12. – 15. 2.
18. – 20. 2.
21. – 23. 2.
25. – 27. 7.
19. – 21. 8.
17. – 20. 9.
4. – 6. 10.

25. – 27. 1.
7. – 9. 2.
2. – 3. 3.
14. – 16. 3.
14. – 16. 3.
15. – 18. 3.
21. – 24. 3.
24. – 28. 4.
9. – 12. 5.
16. – 18. 5.
24. – 27. 5.
31. 5. – 2. 6.
26. – 29. 6.

Düsseldorf, Nemčija
Pariz, Francija
Milano, Italija
Brno, Češka
Milano, Italija
Düsseldorf, Nemčija
Brno, Češka
Milano, Italija
Milano, Italija

Čistilna tehnika, vzdrževanje
23. – 25. 5.
19. – 22. 9.
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Verona, Italija
Berlin, Nemčija
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Celje
Essen, Nemčija
Novi Sad, Srbija
Düsseldorf, Nemčija
Pariz, Francija
Banja luka, BiH
Brno, Češka
Hannover, Nemčija
Budimpešta, Madžarska
Nürnberg, Nemčija
Priština, Kosovo
München, Nemčija
München, Nemčija

25. – 30. 9.
4. – 6. 10.
9. – 12. 10.
9. – 13. 10.
17. – 21. 10.
19. – 21. 10.
24. – 26. 10.
25. – 28. 10.
7. – 10. 11.
14. – 17. 11.
28. – 30. 11.

Plovdiv, Bolgarija
Beograd, Srbija
Stuttgart, Nemčija
Brno, Češka
Skopje, Makedonija
Celje
Milano, Italija
Split, Hrvaška
Rimini, Italija
München, Nemčija
Nürnberg, Nemčija

Finance, bančništvo, zavarovalništvo, trg
nepremičnin, investicij, kapitalskih
vlaganj
2. – 3. 3.
11. – 12. 3.
7. – 8. 4.
4. – 6. 10.
19. – 20. 10.

Novi sad, Srbija
Dunaj, Avstrija
Stuttgart, Nemčija
München, Nemčija
Dunaj, Avstrija

Foto, kino,film, radio, televizija, video, AV,
slika, zvok, glasba
1. – 2. 4.
4. – 7. 4.
5. – 8. 4.
20. – 22. 6.
12. – 14. 10.
18. – 20. 10.

Düsseldorf, Nemčija
Frankfurt, Nemčija
Frankfurt, Nemčija
Berlin, Nemčija
Milano, Italija
Düsseldorf, Nemčija

Franšizing
19. – 22. 3. Pariz, Francija
11. – 13. 5. Bologna, Italija
26. – 28. 10. Milano, Italija
Gradbeništvo, gradnja in vzdrževanje
zgradb, tehnika gradnje, gradbeni stroji,
gradbeni materiali, inštalacije, stavbno
pohištvo, strešne kritine, okna, vrata,
barve, ključavnice, stanovanjski tekstil
16. – 21. 1.
19. – 22. 1.
26. – 29. 1.
2. – 5. 2.
7. – 10. 2.
9. – 12. 2.
10. – 12. 2.
16. – 19. 2.
22. – 23. 2.
22. – 25. 2.
28. 2. – 4. 3.
marec
7. – 12. 3.
15. – 18. 3.
22. – 25. 3.

München, Nemčija
Gradec, Avstrija
Bolzano, Italija
Salzburg, Avstrija
Poznan, Poljska
Verona, Italija
Celovec, Avstrija
Dunaj, Avstrija
Nürnberg, Nemčija
Verona, Italija
Skopje, Makedonija
Sarajevo, BiH
Ljubljana
Banja luka, BiH
Bratislava, Slovaška

23. – 26. 3. Bukarešta, Romunija
4. – 6. 4.
Nürnberg, Nemčija
4. – 7. 4.
Zagreb, Hrvaška
5. – 9. 4.
Budimpešta, Madžarska
19. – 23. 4. Beograd, Srbija
26. – 29. 4. Brno, Češka
24. – 27. 5.
Priština, Kosovo
13. – 17. 9.
Celovec, Avstrija
25. – 30. 9. Plovdiv, Bolgarija
17. – 21. 10. Skopje, Makedonija
25. – 28. 10. Split, Hrvaška
6. – 10. 11.
Pariz, Francija
29. 11. – 3. 12.
München, Nemčija
Grafika, papir, tiskarstvo, založništvo
29. – 30. 3.
31. 5. – 3. 6.
27. – 30. 9.
14. – 16. 11.

München, Nemčija
Zagreb, Hrvaška
Beograd, Srbija
München, Nemčija

Hrana, vina in druge pijače, sadje,
zelenjava, kava, gastronomija, hotelirstvo,
gostinstvo, oprema hotelov, restavracij,
trgovin, stroji in oprema za živilsko
industrijo
20. – 29. 1.
21. – 25. 1.
26. – 29. 1.
1. – 4. 2.
8. – 10. 2.
15. – 18. 2.
16. – 19. 2.
22. – 26. 2.
22. – 26. 2.
23. – 26. 2.
1. – 4. 3.
4. – 7. 3.
5. – 9. 3.
12. – 14. 3.
17. – 21. 3.
19. – 21. 3.
9. – 12. 4.
27. – 29. 4.

Berlin, Nemčija
Rimini, Italija
Bratislava, Slovaška
Ljubljana
Berlin, Nemčija
Nürnberg, Nemčija
Praga, Češka
Zagreb, Hrvaška
Plovdiv, Bolgarija
Beograd, Srbija
Split, Hrvaška
Trst, Italija
Düsseldorf, Nemčija
Celovec, Avstrija
Hamburg, Nemčija
Düsseldorf, Nemčija
Verona, Italija
Köln, Nemčija

8. – 11. 5.
13. – 19. 5.
24. – 31. 8.
11. – 15. 9.
13. – 17. 9.
25. – 28. 9.
7. – 11. 10.
12. – 14. 10.
16. – 19. 10.
17. – 21. 10.
18. – 20. 10.
25. – 29. 10.
7. – 11. 11.
11. – 15. 11.
16. – 19. 11.
18. – 22. 11.
21. – 23. 11.
22. – 25. 11.

Milano, Italija
Novi sad, Srbija
Gornja Radgona
München, Nemčija
Celovec, Avstrija
Poznan, Poljska
Köln, Nemčija
Rimini, Italija
Bolzano, Italija
Skopje, Makedonija
Priština, Kosovo
Bukarešta, Romunija
Nürnberg, Nemčija
Salzburg, Avstrija
Bukarešta, Romunija
Basel, Švica
Lyon, Francija
Beograd, Srbija

Igrače, hobiji, naredi sam, prosti čas,
zbirateljstvo
1. – 6. 2.

Nürnberg, Nemčija

17. – 18. 3.
1. – 3. 9.

Ljubljana
Salzburg, Avstrija

Industrija, gospodarstvo, tehnika,
strojegradnja, orodja, varjenje, rezanje,
površinska obdelava, livarstvo,
kovinarstvo, železnina, pločevina, aluminij
8. – 9. 2.
7. – 10. 3.
15. – 18. 3.
4. – 7. 4.
4. – 7. 4.
4. – 8. 4.
24. – 28. 4.
9. – 12. 5.
15. – 19. 5.
17. – 20. 5.
6. – 9. 6.
21. – 24. 6.
18. – 23. 9.
25. – 30. 9.
3. – 7. 10.

Zürich, Švica
Leipzig, Nemčija
Banja Luka, BiH
Celje
Lyon, Francija
Mostar, BiH
Hannover, Nemčija
Budimpešta, Madžarska
Beograd, Srbija
Milano, Italija
Poznan, Poljska
Verona, Italija
Hannover, Nemčija
Plovdiv, Bolgarija
Zenica, BiH
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9. – 13. 10.
11. – 14. 10.
17. – 21. 10.
24. – 26. 10.
25. – 28. 10.
7. – 10. 11.

Brno, Češka
Bukarešta, Romunija
Skopje, Makedonija
München, Nemčija
Split, Hrvaška
Stuttgart, Nemčija

Informatika, informacijske tehnologije,
komunikacije, telekomunikacije
10. – 12. 3.
15. – 18. 3.
20. – 24. 3.
8. – 9. 6.
25. – 30. 9.
19. – 21. 10.
24. – 26. 10.
24. – 26. 10.

Novi Sad, Srbija
Banja luka, BiH
Hannover, Nemčija
Bologna, Italija
Plovdiv, Bolgarija
Celje
Milano, Italija
Milano, Italija

Kamen, stroji, orodja in tehnologija
obdelave kamna
27. – 30. 9.
Verona, Italija
22. – 25. 11. Poznan, Poljska
Kemična industrija
25. – 30. 9.

Plovdiv, Bolgarija

Kmetijstvo, vrtnarstvo, hortikultura,
cvetje,vinogradništvo in vinarstvo, vzgoja
oljk, živinoreja, gozdarstvo,oprema, orodje
in storitve
20. – 29. 1.
24. – 27. 1.
25. – 28. 1.
26. – 29. 1.
22. – 26. 2.
25.2. – 5. 3.
10. – 12. 3.
12. – 14. 3.
31.3. – 2. 4.
6. – 9. 4.
9. – 12. 4.
10. – 12. 5.
13. – 19. 5.
24. – 31. 8.
3. – 5. 9.
13. – 17. 9.
21. – 23. 9.
17. – 21. 10.
25. – 29. 10.
12. – 18. 11.

Berlin, Nemčija
Essen, Nemčija
Budimpešta, Madžarska
Videm, Italija
Plovdiv, Bolgarija
Pariz, Francija
Celje
Celovec, Avstrija
Gorica, Italija
Beograd, Srbija
Verona, Italija
Rimini, Italija
Novi sad, Srbija
Gornja Radgona
Köln, Nemčija
Celovec, Avstrija
Padova, Italija
Skopje, Makedonija
Bukarešta, Romunija
Hannover, Nemčija

Knjige, učila, vzgoja, izobraževanje, vse
za otroka
27. – 28. 1.
14. – 18. 2.
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11. – 15. 10. Frankfurt, Nemčija
22. – 29. 10. Beograd, Srbija
7. – 12. 11.
Zagreb, Hrvaška
Konditorstvo, slaščičarstvo, pekarstvo
21. – 25. 1.
29.1. – 1. 2.
1. – 4. 2.
17. – 21. 3.

Rimini, Italija
Köln, Nemčija
Ljubljana
Hamburg, Nemčija

Kozmetika, telesna nega, frizerstvo,
fitnes, wellnes, SPA
26. – 29. 1.
10. – 11. 2.
15. – 18. 2.
4. – 5. 3.
10. – 12. 3.
16. – 19. 3.
17. – 20. 3.
31. 3. – 2. 4.
1. – 2. 4.
6. – 9. 4.
8. – 9. 4.
8. – 9. 4.
21. – 22. 4.
5. – 7. 5.
1. – 4. 6.
5. – 7. 10.
14. – 15. 10.
10. – 13. 11.

Bratislava, Slovaška
Bratislava, Slovaška
Nürnberg, Nemčija
Zürich, Švica
Zagreb, Hrvaška
Bologna, Italija
Bologna, Italija
Düsseldorf, Nemčija
Düsseldorf, Nemčija
Köln, Nemčija
Gradec, Avstrija
Beograd, Srbija
Praga, Češka
Bologna, Italija
Rimini, Italija
Bratislava, Slovaška
Beograd, Srbija
Milano, Italija

Letalski sejem, oprema letališč
19. – 25. 6. Pariz, Francija
10. – 13. 10. München, Nemčija
Lov, ribolov, čebelarstvo, vzreja konj,
športno jahanje, aktivnosti v naravi, male
živali
26. – 29. 1.
31. 1. – 5. 2.
5. – 7. 2.
9. – 12. 2.
16. – 19. 2.
25. – 27. 2.
3. – 6. 3.
9. – 12. 3.
10. – 12. 3.
11. – 12. 3.
31.3. – 2. 4.
21. – 23. 4.
18. – 21. 7.
1. – 3. 9.
3. – 5. 9.
30. 9. – 7. 10.
26. – 29. 10.

Bratislava, Slovaška
Dortmund, Nemčija
Köln, Nemčija
Budimpešta, Madžarska
Salzburg, Avstrija
Vicenza, Italija
Nürnberg, Nemčija
Beograd, Srbija
Celje
Celje
Gorica, Italija
Gornja Radgona
Friedrichshafen, Nemčija
Düsseldorf, Nemčija
Köln, Nemčija
Novi Sad, Srbija
Verona, Italija

Marketing, promocija, oglaševanje
10. – 12. 1.
18. – 20. 1.
13. – 14. 9.

Düsseldorf, Nemčija
Milano, Italija
Köln, Nemčija

Medicina, rehabilitacija, farmacevtika,
optika
28. – 30. 1.
25. – 27. 2.
10. – 12. 3.
6. – 8. 4.
25. – 27. 4.
21. – 22. 6.
26. – 29. 6.
19. – 22. 9.
26. – 28. 9.
4. – 7. 10.
5. – 7. 10.
12. – 14. 10.
13. – 16. 11.

München, Nemčija
Milano, Italija
Brno, Češka
Gornja Radgona
Berlin, Nemčija
Nürnberg, Nemčija
München, Nemčija
Brno, Češka
Nürnberg, Nemčija
Düsseldorf, Nemčija
Bratislava, Slovaška
Beograd, Srbija
Düsseldorf, Nemčija

Moda, tekstil, tkanine, konfekcija,
trikotaža, perilo, modni dodatki, sukanci,
vlakna, tekstilni stroji
10. – 13. 1.
19. – 21. 1.
20. – 23. 1.
21. – 23. 1.
25. – 27. 1.
1. – 3. 2.
5. – 8. 2.
7. – 9. 2.
18. – 20. 2.
24. – 27. 2.
9. – 12. 5.
13. – 16. 6.
22. – 24. 6.
28. – 30. 6.
11. – 13. 7.
19. – 21. 8.
13. – 17. 9.
22. – 25. 9.

Firenze, Italija
Firenze, Italija
Pariz, Francija
Pariz, Francija
Firenze, Italija
Milano, Italija
München, Nemčija
Pariz, Francija
Brno, Češka
Milano, Italija
Frankfurt, Nemčija
Firenze, Italija
Firenze, Italija
Firenze, Italija
Milano, Italija
Brno, Češka
Celovec, Avstrija
Milano, Italija

Navtika
21. – 29. 1.
22. – 26. 2.
22. – 26. 2.
23. – 26. 2.
9. – 12. 3.
9. – 12. 3.
5. – 9. 4.
7. – 9. 4.
23. 9. – 1. 10.
23. – 26. 11.

Düsseldorf, Nemčija
Zagreb, Hrvaška
München, Nemčija
Budimpešta, Madžarska
Beograd, Srbija
Bratislava, Slovaška
Split, Hrvaška
Celovec, Avstrija
Friedrichshafen, Nemčija
Berlin, Nemčija

28. 10. – 5. 11.Hamburg, Nemčija
9. – 17. 12.
Pariz, Francija
Oblikovanje
13. – 17. 2.
Frankfurt, Nemčija
29. 8. – 1. 9. Frankfurt, Nemčija
Obrtni sejmi, oprema za obrt, malo
gospodarstvo, podjetništvo, umetna obrt
8. – 14. 3.
15. – 18. 3.
31. 3. – 2. 4.
22.4. – 1.5.
1. – 4. 6.
12. – 17. 9.
25. – 28. 10.
8. – 12. 11.
10. – 13. 11.
2. – 10. 12.

München, Nemčija
Banja Luka, BiH
Köln, Nemčija
Firence, Italija
Koper
Celje
Split, Hrvaška
Berlin, Nemčija
Milano, Italija
Milano, Italija

Ogrevanje, hlajenje, klimatizacija,
zračenje, sanitarna, tehnika, savne,
bazeni, keramika
25. – 27. 1.

Wels, Avstrija

7. – 12. 3.
14. – 18. 3.
23. – 26. 3.
4. – 7. 4.
5. – 9. 4.
25. – 29. 9.
6. – 10. 11.
7. – 10. 11.
8. – 12. 11.

Ljubljana
Frankfurt, Nemčija
Bukarešta, Romunija
Zagreb, Hrvaška
Budimpešta, Madžarska
Bologna, Italija
Pariz, Francija
Köln, Nemčija
Ljubljana

Plastika, guma
25. – 28. 9.
17. – 21. 10.

Poznan, Poljska
Friedrichshafen, Nemčija

Pogrebna oprema in storitve
29. – 30. 9. Ried, Avstrija
23. – 25. 11. Pariz, Francija
Pohištvo, notranja oprema,talne obloge,
tepihi, izdelava pohištva, obdelava lesa,
stroji, oprema, repromateriali za lesno in
pohištveno industrijo
10. – 13. 1.
14. – 17. 1.

Frankfurt, Nemčija
Hannover, Nemčija

16. – 22. 1.
20. – 24. 1.
27. – 30. 1.
24. – 26. 2.
25. 2. – 5. 3.
7. – 9. 3.
11. – 19. 3.
14. – 17. 3.
21. – 26. 3.
23. – 26. 3.
4. – 9. 4.
26. – 29. 4.
16. – 19. 5.
19. – 22. 5.
22. – 26. 5.
24. – 27. 5.
1. – 3. 9.
12. – 15. 9.
13. – 17. 9.
13. – 27. 9.
10. – 13. 10.
11. – 15. 10.
18. – 22. 10.
27. – 30. 10.

Köln, Nemčija
Pariz, Francija
Milano, Italija
Salzburg, Avstrija
Torino, Italija
Köln, Nemčija
Dunaj, Avstrija
Poznan, Poljska
Skopje, Makedonija
Bukarešta, Romunija
Milano, Italija
Brno, Češka
Köln, Nemčija
Milano, Italija
Hannover, Nemčija
Priština, Kosovo
Salzburg, Avstrija
Poznan, Poljska
Celovec, Avstrija
Bukarešta, Romunija
Pordenone, Italija
Zagreb, Hrvaška
Bratislava, Slovaška
Beograd, Srbija

januar 2017

27

S E J M I 2 0 17

31. 10. – 3. 11. Brno, Češka
7. – 12. 11.
Beograd, Srbija
8. – 12. 11. Ljubljana
10. – 13. 11. Milano, Italija
29. 11. – 3. 12.
München, Nemčija
Splošni in več branžni sejmi
12. – 21. 2.
16. – 19. 2.
17. – 27. 3.
22. 4. – 1. 5.
27. 4. – 1. 5.
27. 4. – 8. 5.
maj
25. – 28. 5.
13. – 17. 9.
28. 9. – 2. 10.
29. 9. – 8. 10.
3. – 7. 10.

Basel, Švica
Gorica, Italija
Lyon, Francija
Firence, Italija
Gradec, Avstrija
Pariz, Francija
Padova, Italija
Bukarešta, Romunija
Celovec, Avstrija
Gradec, Avstrija
Zürich, Švica
Zenica, BiH

Steklo, porcelan, steklarska industrija,
stroji, orodja in oprema
3. – 6. 10.
Milano, Italija
22. – 25. 11. Poznan, Poljska

Svetila, luči, razsvetljava
4. – 9. 4.

Milano, Italija

Šport
26. – 29. 1.
5. – 8. 2.
7. – 9. 4.
19. – 21. 4.
4. – 6. 5.
3. – 5. 9.
30. 9. – 7. 10.
10. – 12. 11.
24. – 26. 11.

Zürich, Švica
München, Nemčija
Celovec, Avstrija
Bolzano, Italija
Praga, Češka
Köln, Nemčija
Novi sad, Srbija
Brno, Češka
Beograd, Srbija

Tehnika za varstvo okolja, reciklaža
4. – 7. 4.
5. – 7. 4.
25. – 30. 9.
4. – 6. 10.
9. – 13. 10.
7. – 10. 11.

Zagreb, Hrvaška
Leipzig, Nemčija
Plovdiv, Bolgarija
Beograd, Srbija
Brno, Češka
Rimini, Italija

Tehnika, proizvodna, vodenje procesov,
montaža, merilna, regulacijska, krmilna,
kontrolna, laboratorijska tehnika
15. – 18. 3.
30. 5. – 1. 6.
19. – 21. 9.
25. – 30. 9.
9. – 13. 10.

Banja luka, BiH
Nürnberg, Nemčija
Stuttgart, Nemčija
Plovdiv, Bolgarija
Brno, Češka

Transport, logistika, dvigovalna tehnika,
pakiranje, embalaža
26. – 29. 1.
14. – 16. 3.
22. – 25. 4.
2. – 6. 5.
4. – 10. 5.
9. – 12. 5.
18. – 21. 5.
31. 5. – 3. 6.
25. – 28. 9.
25. – 30. 9.
9. – 13. 10.
20. – 22. 11.
21. – 23. 11.

Bratislava, Slovaška
Stuttgart, Nemčija
Verona, Italija
Essen, Nemčija
Düsseldorf, Nemčija
München, Nemčija
Celje
Zagreb, Hrvaška
Poznan, Poljska
Plovdiv, Bolgarija
Brno, Češka
Frankfurt, Nemčija
Lyon, Francija

Turizem, potovanja, počitnice
12. – 15. 1.
19. – 22. 1.
26. – 29. 1.
26. – 29. 1.
1. – 4. 2.
9. – 11. 2.
16. – 19. 2.
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Dunaj, Avstrija
Brno, Češka
Bratislava, Slovaška
Zürich, Švica
Ljubljana
Skopje, Makedonija
Praga, Češka

22. – 26. 2.
23. – 26. 2.
2. – 5. 3.
8. – 12. 3.
16. – 19. 3.
16. – 20. 3.
2. – 4. 4.
7. – 9. 4.
20. – 21. 4.
20. – 24. 10.

München, Nemčija
Beograd, Srbija
Budimpešta, Madžarska
Berlin, Nemčija
Bukarešta, Romunija
Pariz, Francija
Milano, Italija
Celovec, Avstrija
Priština, Kosovo
Milano, Italija

Umetnost, starine, muzeji
27. – 30. 1.
26. – 29. 4.
15. – 18. 6.

Bologna, Italija
Köln, Nemčija
Basel, Švica

Varovanje, zaščita, obramba
1. – 3. 3.
2. – 3. 3.
4. – 7. 4.
31. 5. – 2. 6.
31. 5. – 3. 6.
10. – 12. 10.
17. – 20. 10.
8. – 12. 11.
15. – 17. 11.

Nürnberg, Nemčija
Nürnberg, Nemčija
Zagreb, Hrvaška
Brno, Češka
Brno, Češka
Nürnberg, Nemčija
Düsseldorf, Nemčija
Ljubljana
Milano, Italija

Voda, tehnologija vode, upravljanje z vodo,
komunala
28. – 31. 3.
25. – 30. 9.

Berlin, Nemčija
Plovdiv, Bolgarija

Vzdrževanje v industriji, trgovini in
storitveni dejavnosti
11. – 12. 2.

Zürich, Švica

Zabavna elektronika, avtomati za zabavo,
gospodinjska tehnika
10. – 14. 2.
22. – 28. 8.
1. – 6. 9.
24. – 26. 10.
1. – 3. 12.

Frankfurt, Nemčija
Köln,Nemčija
Berlin, Nemčija
Milano, Italija
Ljubljana

Zaposlovanje
27. – 28. 1.

Ljubljana

Zdravilstvo, alternativna medicina,
narava-zdravje, zdravje,dobro počutje,
ekološki izdelki
15. – 18. 2.
1. – 3. 9.
12. – 15. 10.
17. – 19. 11.

Nürnberg, Nemčija
Düsseldorf, Nemčija
Ljubljana
Celovec, Avstrija

Napotki bralcem priloge in opozorilo
P

regled sejmov, ki je pred vami, je izbor
evropskih sejmov, tako glede držav in
mest, kot tudi sejemskih prireditev v posameznem mestu. Če v njem ne boste našli
sejma, ki vas zanima, ali potrebovali dodatne informacije o sejmu ali organizatorju
sejma, vam bomo skušali pomagati z dodatnimi informacijami. Obrnete se lahko na
avtorja pregleda Boruta Jeršeta (041 72 81
97, jerse.borut@gmail.com) in skušali vam
bomo pomagati z dodatnimi informacijami.
V pregledu so pri vsakem mestu praviloma navedeni naslovi organizatorja oziroma
sejmišča, ter pri tujih sejmih tudi zastopnika
v Sloveniji, če jih ti imajo. Ker se kot organizatorji sejmov poleg sejemskih hiš pojavljajo
tudi številni drugi, kot so mednarodne sejemske verige, strokovna združenja, zbornice in drugi, je pri pregledu treba upoštevati,
da je kot organizator praviloma navedeno
podjetje, ki prireja večino sejmov v tistem
mestu.
V Sloveniji imamo zastopnike za nemške sejme: Berlin, Düsseldorf, Frankfurt,
Hannover, Köln, München, Nürnberg in
Stuttgart, sejme v BiH v Zenici, srbske sejme v Beogradu in Novem Sadu, češke sejme
v Brnu in za sejme v Italiji v Milanu, Veroni
in Riminiju. Njihovi podatki so navedenih
pri sejmih. Poleg podatkov o sejmih vam
bodo zastopniki posredovali še dodatne
informacije in napotke, ki jih potrebujete
kot razstavljavci ali obiskovalci sejmov.
Pogosto boste pri njih lahko kupili tudi
vstopnice za te sejme. Zastopniki so vam
pogosto lahko v pomoč tudi, če vas zanima
kateri od drugih sejmov, ki jih sejemske
hiše, ki jih zastopajo, organizirajo v več
kot 30 državah sveta, poleg Evrope tudi na
Kitajskem, v Indiji, ZDA, Združenih arabskih
emiratih in drugje. Pri iskanju podatkov o
drugih sejmih v Evropi in na drugih celinah
si bo treba pomagati s katerim od svetovnih
sejemskih vodičev ali pa z internetom.
Bralce še opozarjamo, da smo pregled
sejmov pripravili na osnovi različnih razpoložljivih virov podatkov o sejmih, ki so bili
na razpolago v decembru. Številni sejmi še

nimajo določenih datumov za 2017. Opažamo, da je takih primerov iz leta v leto več.
Že v času priprave je prihajalo do številnih
sprememb, še več pa jih lahko pričakujemo
med letom. Nekateri sejmi bodo iz različnih
razlogov tudi odpovedani. Zato vam svetujemo, da pred obiskom sejma obvezno
še enkrat preverite termine pri sejemskih
organizatorjih. Njihove naslove, telefone in
elektronsko pošto lahko dobite pri našem
sodelavcu Borutu Jeršetu.
Anton Šijanec

www.izi-mobili.si
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S SPIRIT Slovenija tudi v letu 2017 lažje na tuje trge
Javna agencija SPIRIT Slovenija slovenskim podjetjem ponuja vrsto storitev, katerih glavni cilj je zniževanje stroškov vstopa in poslovanja na tujih trgih
ter povečanje in geografska razpršitev izvoza.

Skupinski sejemski nastopi slovenskih podjetij
Sejmi so eno glavnih promocijskih orodij, ki jih podjetja izkoristijo za pregled dogajanja, konkurence in trendov v posamezni panogi, predstavitev svojih izdelkov oziroma storitev ter navezavo poslovnih stikov in sklepanje poslov. SPIRIT Slovenija v okviru organizacije skupinskih sejemskih nastopov podjetij krije
stroške najema neopremljenega razstavnega prostora, tehničnih priključkov in vpisa v katalog razstavljavcev. Na podlagi številnih predlogov za sejemske
predstavitve v letošnjem letu, ki smo jih prejeli s strani podjetij, je javna agencija SPIRIT Slovenija pripravila seznam 12 mednarodnih sejmov v tujini na katerih bo organizirala skupinske predstavitve slovenskega gospodarstva v letu 2017. Seznam je objavljen na spletnem portalu za slovenske izvoznike www.
izvoznookno.si, kjer bodo objavljena tudi vabila podjetjem za udeležbo na skupinskih predstavitvah slovenskega gospodarstva na posameznih sejmih.
REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA GOSPODARSKI
RAZVOJ IN TEHNOLOGIJO

SPIRIT SLOVENIJA, javna agencija - SKUPINSKE PREDSTAVITVE SLOVENSKEGA GOSPODARSTVA NA SEJMIH V TUJINI V LETU 2017
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

NAZIV SEJMA
CeBIT
AERO
TUTTOFOOD
TRANSPORT & LOGISTIC
MOULDING EXPO
MAISON & OBJET
DSEI
100 % DESIGN
ANUGA
eMOVE 360 Europe - eCarTEC

11 METSTRADE
12 AF - L 'ARTIGIANO IN FIERA

TERMIN
20. - 24. 3. 2017
5. - 8. 4. 2017
8. - 11. 5. 2017
9. - 12. 5. 2017
30. 5. - 2. 6. 2017
8. - 12. 9. 2017
12. - 15. 9. 2017
20. - 23. 9. 2017
7. - 11. 10. 2017
17. - 19. 10. 2017
14. - 16. 11. 2017
2. - 10. 12. 2017

PODROČJE
Sejem informacijsko komunikacijskih tehnologij
Sejem letalstva in opreme za aeronavtiko
Sejem prehrambne in živilske industrije
Sejem transporta in logistike
Sejem orodjarstva in sorodnih vsebin
Sejem sodobnega oblikovanja in interierjev
Sejem obrambne industrije in varnosti
Sejem sodobnega oblikovanja in interierjev
Sejem prehrambne in živilske industrije
Sejem avtomobilske industrije, vozil in komponent
za električna vozila
Sejem navtične industrije in navtične opreme
Sejem izdelkov umetnostne obrti

MESTO
Hannover
Friedrichshafen
Milano
München
Stuttgart
Pariz
London
London
Köln

DRŽAVA
Nemčija
Nemčija
Italija
Nemčija
Nemčija
Francija
Velika Britanija
Velika Britanija
Nemčija

München
Amsterdam
Milano

Nemčija
Nizozemska
Italija

Finančne spodbude in dogodki SPIRIT Slovenija za slovenske izvoznike
Tudi v letu 2017 bo SPIRIT Slovenija objavil javne razpise preko katerih bo podjetjem sofinanciral
aktivnosti za uspešnejše poslovanje v tujini. Tako lahko podjetja do 27. 1. 2017 oddajo vloge za
pridobitev finančnih sredstev v okviru javnega razpisa za sofinanciranje izdelave tržnih raziskav na
tujih trgih, v letu 2017 pa je predvidena tudi objava:
javnega razpisa za sofinanciranje individualnih nastopov podjetij na mednarodnih sejmih v tujini;
javnega razpisa za sofinanciranje stroškov pridobitve certifikatov po mednarodnih standardih
in
javnega razpisa za sofinanciranje aktivne udeležbe podjetij na mednarodnih poslovnih dogodkih
v tujini.

•
•
•

Skupinska predstavitev slovenskega gospodarstva
na sejmu SIAL 2016 (foto: arhiv SPIRIT Slovenija)

Podjetja vabimo tudi k udeležbi izobraževanj in dogodkov, ki jih SPIRIT Slovenija organizira z namenom učinkovitejšega vzpostavljanja poslovnih
kontaktov in poslovanja na tujih trgih. Podjetja se lahko prijavijo na:
Dan slovenskih dobaviteljev v TATRA TRUCKS A.S., 22. marec 2017, Kopřivnica, Češka - podjetja iz avtomobilskega sektorja in namenske industrije, ki želijo vstopiti v nabavno verigo oziroma vzpostaviti sodelovanje s podjetjem Tatra Trucks a.s. lahko svoj interes potrdijo z izpolnjenim
vprašalnikom, ki ga pošljejo do petka, 20. 1. 2017;
Izhodno gospodarsko delegacijo - FUTURALLIA 2017, 29. - 31. marec 2017, Poiters, Francija - podjetja, ki se želijo sestati z novimi poslovnimi
partnerji se lahko prijavijo na do 16 individualnih sestankov (b2b) preko elektronske prijavnice do srede, 25. 1. 2017. Organizatorji pričakujejo
udeležbo okoli 500 podjetij, pretežno iz Francije pa tudi iz več kot 20 držav;
mednarodni izobraževalni program Vodenje izvoznega poslovanja (International Trade Management – ITM 2017) - podjetja, ki želijo sistematsko
načrtovati svoje izvozne aktivnosti in jih z ustreznimi znanji tudi uspešno izvajati, se bodo januarja lahko prijavila v omenjeni program.

Oglasno sporočilo

•
•
•

Prijavnice in informacije o vseh storitvah javne agencije SPIRIT Slovenija za izvoznike so na voljo na osrednjem slovenskem portalu za izvoznike
www.izvoznookno.si. Vabimo vas, da se prijavite na brezplačno elektronsko prejemanje obvestil o storitvah za slovenske izvoznike na vaš elektronski
naslov na spletni povezavi www.izvoznookno.si/e-info.
Aktivnost financirana s strani Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo.

Kako uspeti na tujih trgih?
Storitve SPIRIT Slovenija za slovenske izvoznike:
Spletni portal Izvozno okno www.izvoznookno.si
“Izvozno okno se mi zdi zelo uporabna spletna stran, kjer podjetja lahko dobijo veliko izvoznih informacij in
konkretnih napotkov.“
Mitja Kolbe, ŠPICA INTERNATIONAL d. o. o.

Izobraževanje za mednarodno poslovanje
“Doslej smo se izvoza lotevali precej intuitivno. Razviti znamo odličen izdelek, ne znamo pa ga prodati. V izobraževanju
ITM smo se naučili načrtovanja prodora na tuje trge, izdelati tržno raziskavo, najti poslovne partnerje itd.“
Irena Štamcar, HYB d. o. o.

Tržne raziskave
“S ciljem razpršitve izvoza na ruski trg smo želeli pridobiti informacije o profilu odjemalcev in konkurentov ter tehničnih
standardih. S pomočjo kvalitetno izdelane tržne raziskave, ki jo je sofinancirala agencija SPIRIT Slovenija, smo dobili
osnovo za vstop na trg in pridobivanje prvih poslov.“
Renato Vindiš, ROBOTIKA KOGLER d. o. o.

Svetovanje in pomoč na tujem trgu
“Z nepoznavanjem tujega jezika je izjemno težko opraviti primerno analizo tujega trga, zato se zahvaljujemo
Slovenskemu poslovnemu klubu v Ukrajini za odličen pregled trga in potencialnih poslovnih partnerjev, kar za nas
predstavlja dragoceno podlago za pripravo podrobne strategije vstopa na ukrajinski trg.“
Matjaž Petrovič, GENEPLANET d. o. o.

Gospodarske delegacije
“Na povabilo javne agencije SPIRIT Slovenija smo se udeležili gospodarske delegacije v Franciji. Poleg odlične organizacije
delegacije bi želeli izpostaviti predvsem kakovostne sestanke s tujimi podjetji, ki so bili rezultat skrbno izbranih poslovnih
partnerjev, s katerimi smo se dogovarjali o možnostih poslovanja na tujih trgih. Na podlagi omenjenih sestankov smo
pridobili že dve novi stranki, s katerima že poslujemo ter vrsto zelo koristnih poslovnih kontaktov.”
Izidor Gorenc, GORENC d. o. o.

Vse informacije in storitve so brezplačne.
Dodatne informacije:
www.izvoznookno.si

izvoznookno@spiritslovenia.si
REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA GOSPODARSKI
RAZVOJ IN TEHNOLOGIJO

SPIRIT
Verovškova
1000
Ljubljana
SPIRIT Slovenija, javna agencija, Dimičeva
ulicaulica
13,60,
1000
Ljubljana

Sejemske predstavitve slovenskega gospodarstva v tujini
“Na sejmu farmacevtskih izdelkov CPHI v Frankfurtu smo razstavljali celoten program embalaže za farmacijo. Na
račun novih povpraševanj pričakujemo zapolnitev razpoložljivih proizvodnih kapacitet oz. celo širjenje proizvodnje.
Pozdravljamo aktivnosti SPIRIT Slovenija, javne agencije, da s finančnimi sredstvi spodbuja sejemske predstavitve
podjetij v tujini.“
Martina Šifrar, SIBO GROUP d. o. o.

Vpiši se na mojstrski izpit in

POSTANI MOJSTER!
52 različnih mojstrskih nazivov
l mojster si pridobi srednjo strokovno izobrazbo

l mojster lahko nadaljuje izobraževanje na višjih strokovnih šolah

l mojster izpolnjuje izobrazbene pogoje za opravljanje določenih obrtnih dejavnosti
l mojster je lahko mentor dijakom in študentom
l mojster je lahko odgovorni vodja posameznih gradbenih del

(za dela, za katera ima pridobljen mojstrski naziv)
l mojster je blagovna znamka, ki na trgu pomeni znak za odličnost izdelkov in storitev
l mojster je lahko član Kluba mojstrov Slovenije

Več informacij na
Obrtno-podjetniška
zbornica Slovenije
Celovška 71
1000 Ljubjana
tel.št. 01/583 05 00
www.ozs.si
info@ozs.si

