
lIVARSTVO
livarski stroji, oprema, materiali

FORMA TOOl
orodja, orodjarstvo, stroji

GRAF&PACK
grafi ka, embalaža, pakiranje

PlAGKEM
plastika, guma, kemija 

POT V 

Datum: 12.-15. april 2011

Kraj: Slovenija, Celje, Celjski sejem

Odpiralni čas: od 9.00 do 18.00 ure

Organizator: Celjski sejem d.d., Dečkova cesta 1, 3000 Celje

GRAF&PACK
vodja programa: 

Marjana Žgajner

T: 03 54 33 204

E: marjana.zgajner@ce-sejem.si 

FORMA TOOL
LIVARSTVO
vodja programov: 

Boris Štuhec

T: 03 54 33 233

E: boris.stuhec@ce-sejem.si

IN
F

O
R

M
A

C
IJ

E
  

4

11

5

9

PRIHODNOST
vrhunski bienalni 
mednarodni 
strokovni sejmi

C E L J E ,  C E L J S K I  S E J E M
1 2 . – 1 5 .  A P R I L  2 0 1 1

PLAGKEM
vodja programa: 

Sergeja Marjanovič

T: 03 54 33 203

E: sergeja.marjanovic@ce-sejem.si

Rok za prijavo: 

15. december 2010

Izkoristite ugodnosti 

PRAVOČASNE PRIJAVE 

na sejem! 

Razpisane cene v naši ponudbi se 
upoštevajo (za neopremljen razstavni 
prostor) za PRIJAVE prispele do 
15.12.2010 in veljajo izključno ob plačilu 
stroškov prijavnine in vpisa v uradni 
sejemski katalog v valutnem roku,  
ki je naveden na izdanem predračunu.

www.ce-sejem.si

RAZSTAVLJAVCI NE SPREGLEJTE

E: info@ce-sejem.si

www.ce-sejem.si



Spoštovani razstavljavci in obiskovalci,

specializirani strokovni sejemski četverček FORMA TOOL, PLAGKEM, 
LIVARSTVO in GRAF&PACK v Celje vsaki dve leti pritegne najbolj 
inovativna in razvojno usmerjena podjetja in posameznike. Orodjarji, 
plastičarji, livarji, grafi ki in tiskarji prispevate k splošni gospodarski 
konkurenčnosti še več kot si splošna javnost lahko predstavlja. Vse 
premalokrat se namreč zavedamo, da je praktično vsako, čisto 
običajno vsakdanje opravilo kot je na primer vožnja z avtomobilom, 
rezultat vašega razvoja, vašega preoblikovanja in obdelave 
materialov.

Novi materiali in tehnologije, vse večja občutljivost javnosti na 
okoljska vprašanja ter učinki najhujše svetovne recesije v zadnjih 
desetletjih na panoge, iz katerih prihajate, bodo pomembno 
sooblikovali dogajanje na sejmišču v 2011. Verjamemo, da se nam 
boste pridružili tudi vi ter svoje dosežke in izkušnje predstavili v 
družbi več kot 500 razstavljavcev iz Slovenije in tujine, ki se redno 
predstavljajo na sejmih.

Največja prednost sejmov je:
navezava poslovnih stikov (15,9 %) ter 
široka ponudba (15,4 %).

Glavni cilji obiska na sejmu:

· ogled sejemske ponudbe in novosti 30,8 %

· izvedeti koristne informacije 29,1 %

· spremljati razvoj stroke 21,4 %

· navezati nove poslovne stike 9,9 %

Skoraj 60 % obiskovalcev sejme obišče poslovno. 
Največ poslovnih obiskovalcev dela v proizvodnji (22,4 %) ter 
marketingu in prodaji (15,9 %). Več kot polovica jih sodeluje pri 
odločanju ali sami odločajo v podjetju kjer delajo.

R
A

ZS
TA

VN
I P

R
O

G
R

A
M

73,6 %

• odlična platforma za predstavitev najbolj aktualne ponudbe in novosti, novih tehnologij in   

 najbolj inovativnih izdelkov,

•  vsebinska razdelitev razstavnih programov omogoča odlično priložnost za ciljno usmerjeno   

 promocijo izdelkov in storitev točno določenim skupinam  obiskovalcev,

•  neposreden stik s kupci in poslovnimi partnerji,

•  premišljen strokovni spremljevalni program predstavlja priložnost za  seznanitev s sodobnimi   

 trendi in izzivi v panogah,

•  najmodernejša sejemska infrastruktura v Sloveniji z brezplačnim osnovnim dostopom do interneta,

•  dostopna lokacija sejmišča.

Breda Obrez Preskar, univ.dipl.ekon.
izvršna direktorica
Celjski sejem d.d.

   FORMA TOOl

• specialna preoblikovalna orodja,
• orodjarski stroji in naprave,
• standardna rezilna orodja in pribor,
• namenski stroji, naprave ter merilni stroji,
• namenske naprave za kontrolo orodij,
• orodni materiali in normalie,
• CAD, CAM in CIM oprema,
• intelektualne storitve v orodjarstvu (projektiranje, avtomatizacija,   
 procesno vodenje tehnologije itd.)…

   PlAGKEM

• plastične - umetne mase; proizvodnja polizdelkov in izdelkov,   
 proizvodnja izdelkov za posebne namene uporabe, proizvodnja   
 izdelkov ojačanih z vlakni in kovino,
• kavčuk in guma; proizvodnja polizdelkov in izdelkov, proizvodnja   
 izdelkov za posebne namene uporabe, proizvodnja izdelkov v   
 kombinaciji s kovino, proizvodnja izdelkov iz peneče gume, 
• kemija; proizvodnja polizdelkov in izdelkov v kemični, farmacevtski,  
 parafarmacevtski, živilski, usnjarski, celulozni, metalurški in   
 energetski procesni industriji,
• proizvodnja opreme in orodij, projektiranje, avtomatizacija in   
 procesno vodenje postopkov v proizvodnji izdelkov iz umetnih mas,  
 gume, kavčuka in kemije,
• predelava in reciklaža v proizvodnji umetnih mas, kavčuka in kemije,
• ekologija - čisto okolje v proizvodnji umetnih mas, kavčuka, gume in  
 kemije,
• talilni obrati in oprema…

   GRAF&PACK

Področje grafi ke
• grafi čna priprava, oblikovanje in tisk,
• stroji in oprema za grafi čno industrijo,
• materiali in pripomočki v grafi čni industriji,
• proizvodi grafi čne industrije,
• stroji in naprave za industrijo papirja,
• izdelki industrije papirja in celuloze,
• tehnologija kartic in biometrija…

Področje pakiranja 
• embalaža,
• tehnologije in tehnika pakiranja ter označevanja,
• pripomočki in orodja pri tehnologiji in tehniki pakiranja,
• skladiščna tehnika in oprema za logistiko,
• informacijska tehnologija,
• druge spremljajoče aktivnosti (marketinške storitve,    
 direktni marketing, poslovna darila, mediji itd.)…

   lIVARSTVO

• livarska oprema – oblikovanje, proizvodnja, inženiring,
• talilni in uporabni materiali,
• obrati in oprema za oblikovanje, materiali za oblikovanje,   
 ognjevzdržni materiali,
• livarski peski in njihova priprava,
• livarska sredstva, sredstva za obdelavo talin in njihovih zlitin,
• pomožna livarska sredstva, veziva,
• priprava materialov za oblikovanje in peskanje,
• casting stroji in oprema, peskalni stroji in naprave, knock-out stroji,
• tehnični plini,
• vzorci, modeli,
• oprema za transport in skladiščenje,
• pomožni sistemi,
• kontrolni sistemi, meritve,testiranje in analiziranje, 
• laboratorijska oprema,
• procesiranje podatkov, informacij,
• varnost, varstvo okolja, odstranjevanje odpadkov, ekologija,
• strokovna literatura in publikacije, svetovanje, izobraževanje…
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Glavni cilji nastopa:

· srečanje s kupci 57,9 %

· promocija podjetja kot celote 55,8 %

· promocije uveljavljenih izdelkov in storitev 44,2 %

· promocije novih izdelkov in storitev 36,8 %

· iskanje novih kupcev 35,8 %

Skoraj 80 % razstavljavcev je že v letu 2009 napovedalo 
ponovno razstavljanje na sejmih v letu 2011.

Ključna prednost sejmov je:
 promocija (23,2 %) 

stik s poslovnimi partnerji (20,0 %) 
in strokovnost (9,5 %)

80 %

RAZSTAVLJAVCI

Ponoven obisk prihodnjih sejmov je v letu 2009 
napovedalo že   73,6 %  obiskovalcev.

OBISKOVALCI


