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SPOT svetovanje Zasavje 

vas vabi na brezplačni ogled dobrih praks 

Mednarodni industrijski sejem Celje 2022 
 
 
Mednarodni industrijski sejem v Celju je s hitro rastjo razstavljavcev in obiskovalcev v zadnjih nekaj 
letih postal prepričljivo največji in najpomembnejši sejem s področij strojegradnje in orodjarstva, 
varjenja in rezanja v JV Evropi. 
Ta sejem vsem, ki delujete v teh panogah, predstavlja več kot izjemno priložnost za najhitrejše in 
najcenejše pridobivanje kupcev iz celotne JV Evrope, za predstavitev novosti, za srečanje z 
obstoječimi kupci in za primerjavo z vašimi konkurenti. 
Na ogled ste vabljeni podjetniki iz mikro, malih in srednjih podjetij ter vsi potencialni podjetniki. 
Ogled sejma bo potekal 05.04.2022, ko se sejem odpre. 

PROGRAM: 

10.00 – odhod avtobusa iz Trbovelj 

11.00 – 12.30 samostojni ogled sejma in obisk stojnic 

12.30 – zbor v preddverju Male kongresne dvorane/catering za udeležence 

13.00-14.00 – udeležba na osrednjem dogodku, kjer bodo predstavljeni aktualni razpisi  

14.00 – 15.30 samostojni ogled sejma in obisk stojnic 

15.45  - odhod avtobusa v Trbovlje 

 
Zakaj se udeležiti:  

• Ker  predstavlja najhitrejše in najcenejše pridobivanje novih dobaviteljev, 
• ker bodo razstavljeni stroji, ki jih zaradi velike vrednosti ni moč videti nikjer drugje, 
• ker je to odlična možnost za pregled stanja na trgu, 
• ker je to najboljša priložnost za sklepanje posla, 
• ker sejem omogoča mreženje. 

Katalog razstavljavcev na MIS 2022 si lahko ogledate na povezavi  https://ce-sejem.si/1-sejem-
agritech/razstavljavci/ 

Prijave za vstopnice in morebitni skupni prevoz: za udeležbo na sejmu se prijavite najkasneje do 
srede, 31. 03. 2022 do 10.00 ure. V primeru večjega zanimanja boste imeli prednost tisti, ki se boste 
prijavili prej. 

Udeležba na dogodku je brezplačna. Udeleženci dobijo brezplačen prevoz na sejmišče in nazaj ter 
vstopnico. 

Prijave sprejemamo na mail: tea.urbanija@ozs.si  ali sasa.pegan@ozs.si. 

Lahko se prijavite tudi po telefonu na telefonski številki 041 470 555 ali 041  458 081. 
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