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25. - 27. 5. 2018
KOPER

Arena Bonifika
Prihodnji sejem
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www.primorski-sejem.si
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Letošnji tradicionalni PRIMORSKI SEJEM praznuje 25.
ROJSTNI DAN in veseli bi bili, v kolikor bi ga praznovali
skupaj z Vami kot razstavljalec ali obiskovalec.

DOLGOLETNA

25

Pustite se presenetiti saj se bomo v sklopu praznovanja
potrudili tako za vas, cenjene razstavljalce in obiskovalce
pripraviti presenečenja in darila !

tradicija

LET

Vrsto let se Primorski sejem ponaša s PROSTIM VSTOPOM
in številnimi obiskovalci (15.000) ter domačimi in tujimi
razstavljalci (200). Nepogrešljiv je spremljajoči strokovni
in zabavni program z dobrodelno družinsko prireditvijo
Sončkov Festival.
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PROST
VSTOP

URNIK SEJMIŠČA
OST Odslej se sejem odvija 3 DNI !

NOV

Petek, 25. 5. 2018		
Sobota, 26. 5. 2018		
Nedelja, 27. 5. 2018		

9.30 - 21.00
9.30 - 21.00
9.30 - 20.00

Že vrsto let sejem nudi
obiskovalcem PROST
VSTOP.

STATISTIČNI PODATKI
• Lokacija – Arena BONIFIKA
• Število razstavljalcev: 200
• Število obiskovalcev: 15.000

• Pokrite površine btto: 2.400 m2
• Zunanje površine btto: 2.400 m2

Spremljajoča DRUŽINSKA
DOBRODELNA PRIREDITEV
Ponudba razstavljalcev za otroke
in mladino; Dobrodelne akcije;
Svetovanja; Tematske delavnice; Igralni
kotiček; Knjižni kotiček; Nastopi plesnih
in glasbenih skupin in še marsikaj
zanimivega.

RAZSTAVNI

program

PESTRA PONUDBA
RAZSTAVLJALCEV

(sredstva za vzdrževanje usnjenih in tekstilnih izdelkov)
keramični brusilci, zaščite in premazi za les, barve za
dom,;

OPREMA ZA DOM: stavbno pohištvo (strešne kritine,
okna, vrata, fasadni sistemi, police, senčila in drugo)
geodetski in gradbeni merilni inštrumenti; zimski
vrtovi in vrtno pohištvo; pohištvo in sedežne garniture
(standardno in izdelava po meri); ležišča, bio-ležišča
in vzglavniki; kuhinjska oprema; ogrevalna tehnika
(kotli, bojlerji, toplotne črpalke); kamini; peči; solarni
sistemi; klima naprave; čistilne naprave (biološke čistilne
naprave); sistemi za izkoriščanje deževnice; gospodinjski
aparati (kuhinjski roboti,sesalniki, vražji čisitilec in ostala
oprema) in druga oprema za dom; izdelki iz naravnega
kamna (stopnice, tlaki, stenske obloge, pulti), masažna
tehnika in artikli (masažni stoli, fotelji, blazine, rolerji);
masažni bazeni; zaščitna in vzdrževalna sredstva

AVTO SALON s testnimi vožnjami;
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Predstavitev ZDRAVILIŠČ in TERM (počitnice, wellnes
programi);
ZDRAVILSTVO (zelišča; zeliščna kozmetika; zdrava
prehrana; meritve krvnega tlaka, sladkorja, holesterola
in pljučne funkcije; svetovanje);
POSLOVNE STORITVE (poslovni programi, zavarovanja;
izobraževanje; projektiranje; razne storitve), oglaševanje
in tiskarstvo (stenske dekoracije in promolive table;
ŠIROKA POTROŠNJA: otroške igrače, gospodinjska in
usnjena galanterija; nakit; oblačila, obutev, nogavice in
drug zanimiv program!
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PREDAVANJA IN
DELAVNICE

ZABAVNI PROGRAM &
Gostinska ponudba!

Prireditev
“ZA MLADE PO SRCU”

S strani podjetij in institucij z
različnih področij, ki so predvsem
izobraževalne narave.

Za svoj 25. rojstni dan bo
Primorski sejem poskrbel za
marsikatero presenečenje za vse
genaracije.

Ponudba razstavljavcev, društev,
zavodov in drugih institucij za
mlade po srcu/starejšo populacijo;
Svetovanja in Izobraževanja; Nastopi
na prireditvenem odru in drugi
zanimivi program.

Udeležba na delavnicah je
brezplačna!

PRESENEČENJE

za razstavljalce

ZABAVA za RAZSTAVLJALCE
Z razstavljalci bomo proslavili jubilej 25. obletnico
sejma v restavraciji VENEZIA Hotela CARNEVALE ob
kulinaričnih doživetjih.

UGODNA PRENOČIŠČA
v HOTELU CARNEVALE
kategorije 4* superior

Možnost koriščenja prenočišč v udobnih in razkošnih
sobah s sanjsko sprostitvijo v WELNESS & SPA centru,
ki se nahaja v hotelskem kompleksu (20% popust) in se
“razvajali” ob odličnih kulinarčnih doživetjih in užitkih v
restavraciji VENEZIA.
Hotel je od Kopra oddaljen 5 min z velikim brezplačnim
parkiriščem ob hotelu.
NOČITEV Z ZAJTRKOM:
- enoposteljna soba 57,00 €
- dvoposteljna soba 76,00 € oz. 38,00 na osebo
POLPENZION
- enoposteljna soba 59,00 €
- dvoposteljna soba 79,00 € oz. 39,50 eur na osebo
(Turistična taksa znaša 1,27 € po osebi na dan.)

Na nekatere storitve (razen prenočišč)
razstavljalci lahko koristijo 20% popust.

PROMOCIJA

sejma

Sejem se oglašuje v vseh pomembnejših regijskih
domačih in tujih medijih. Posebej učinkovit
je promocijski letak oz. letak ugodnosti
razstavljavcev, ki se brezplačno razdeli v regijska
gospodinjstva v nakladi 60.000 kom.
Vsak obiskovalec prejme brezplačno sejemski
KATALOG s seznamom razstavljalcev in opisi
njihovih razstavno prodajnih programov.
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PRIMORSKI SEJEM d.o.o., Čevljarska 17, 6000 KOPER
Tel: 05/626-02-16, Fax: 05/626-11-66, Email: info@primorski-sejem.si
www.primorski-sejem.si, www.gast.si, www.comptech.si
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