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25. - 27. 5.2018
KOPER - Arena Bonifika
URNIK:
PET-SOB, 25. - 26. maja

09.30-21.00
NEDELJA, 27. maja

09.30-20.00
PROST VSTOP
www.primorski-sejem.si

11.

DRUŽINSKA
DOBRODELNA
PRIREDITEV

25. - 27.5. 2018
www.sonckovfestival.si

PRIMORSKI SEJEM

PESTRA PONUDBA RAZSTAVLJAVCEV

OPREMA ZA DOM: stavbno pohištvo (okna, vrata, fasadni sistemi,
police, senčila in drugo) vrtno pohištvo; komarniki, ograje, pohištvo
in sedežne garniture (standardno in izdelava po meri); stenske
dekoracije, ležišča, vzglavniki; kuhinjska oprema; izdelki iz naravnega
kamna (stopnice, tlaki, stenske obloge, pulti), masažna tehnika in
artikli (masažni stoli, fotelji, blazine, rolerji); masažni bazeni; zaščitna
in vzdrževalna sredstva (sredstva za vzdrževanje usnjenih in tekstilnih
izdelkov)keramični brusilci, zaščite in premazi za les, barve za dom, in
druga oprema za dom OGREVALNA TEHNIKA: kotli, bojlerji, toplotne
črpalke, kamini; peči; solarni sistemi; klima naprave; toplotne in zvočne
izolacije, ČISTILNE NAPRAVE: biološke čistilne naprave, sistemi za
izkoriščanje deževnice; GOSPODINJSKI APARATI: kuhinjski roboti,
sesalniki, vražji čistilec in ostala oprema; AVTO SALON s priznanimi
znamkami novih avtomobilov; Predstavitev ZDRAVILIŠČA & TERME &
TURISTIČNE KMETIJE (počitnice, wellnes programi); ZDRAVILSTVO
(eko hrana, zelišča; naravna kozmetika; zdrava prehrana; meritve
krvnega tlaka, sladkorja, holesterola, svetovanje, kristali, energetske
slike, FINANČNE STORITVE: finančna vlaganja, zavarovanja;
izobraževanje; projektiranje, nepremičnine, ŠIROKA POTROŠNJA:
gospodinjska in usnjena galanterija; nakit; oblačila, obutev, nogavice
in drug zanimiv program kot je kuhanje, jezikovni tečaji.

DRUŠTVO ANIMOV

Društvo ljubiteljev animiranih filmov, stripov in
družabnih iger Animov
Vse dni sejma prosto igranje PS4 iger in družabnih iger !
Posladkajte se z NIPPON SWEET in predstavitve MAGnet manga
revije – vaša E doza mang in zanimivih prispevkov.
Delavnica Peiper Craft - sestavljanje osnovnih likov iz animejov.
Prosto igranje. Cosplay skupine Amai Kurotavila vam bo
predstavila cosplay umetnost.
Nedelja 27.5. Tekmovanje Teekken 7 ob 17:30

OŽIVLJANJE
VODE s pomočjo
KRISTALOV

Starodavna metoda
oživljanja vode s pomočjo
kristalov.

DELAVNICE za
OTROKE in ORASLE

V organizaciji MKI Borza
znanja Izola
Sobota, 26.5. in
Nedelja, 27.5.
Delavnica za izdelavo stripa za
otroke in starše in GLEDALIŠČE
KAMIŠIBAJ z delavnico.

ŠIVANJE
po naročilu
in POPRAVILO
OBLAČIL

Na sejmu boste lahko naročili
ŠIVANJE OBLAČIL ali izvedli
POPRAVILA.
VEZENJE
Ogledi vezenja v živo na
starinskih strojih z napisi po
vaših željah na izdelke za dom,
družino in ot.roke
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Poučna in praktična predavanja
s strokovnjaki s področja
učinkovite RABE ENERGIJE
Kako do nepovratne finančne
spodbude in krediti Eko sklada.
CY
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Petek, 25.5. DAN ODPRTIH VRAT
in nastop članic CDA Koper - Plesalke ciganskih
plesov. Plesalke trebušnih plesov. Dramska
skupina CDA in Ženski pevski zbor ZDU MOK.

ZAKAJ je potrebno SPREMENITI
odnos do KONOPLJE ?

Sobota, 26.5. 11.00 - 12.30 ure
Predavata: Adriana Dolinar in Rajko Škarič
V sodelovanju z Združenjem celostnega človeka in Skupaj za
zdravje človeka in narave

Kuhajmo zdravo z otroško kuharico

Vsak dan bodo potekale kuharske delavnice
z Emilijo Pavlič - kuhanje na zdrav način
s poudarkom na pravilnem kuhanju sveže
zelenjave, animacija in brezplačni otroški srečelov, recepti in nasveti,
priprava in pokušina kuhanega in pečenega kruha.

VEČGENERACIJSKI CENTER MORJE

Petek, 25.5.
Dan ODPRTIH VRAT s pestrim in zanimivim
programom
Sobota, 26.5. in Nedelja, 27.5.
vas pričakujejo na zanimivih DELAVNICAH (v hali C) - Izdelava Sončka
iz papirnatih krožnikov in poslikava sonca na obraz.

KONFUCIJEVE DELAVNICE

Popijte z nami skodelico čaja po kitajskih
običajih, preizkusite se v tradicionalnih
kitajskih igrah kot je kitajski šah,
naučite se izdelovati kitajske rezanke
in vozle ter zapisati svoje ime v
kitajščini. Pridružite s delavnicam borilnih veščin Kungfu (otroci);
Qigong (odrasli).

SLADKE DELAVNICE

MISS DOLCE, ko po sladkem zadiši
Petek 25.5.
10.00 - 12:00 Izdelava dekoracij (živali, rožic) iz sladkorne mase
17:00 - 19:00 Dekoracija torte (iz stiropora) s sladkorno maso
Sobota 26.5.
10:00 - 12:00 - Okrasimo in posladkajmo se z mafini
17:00 - 19:00 - Izdelava dekoracij (živali, rožic) iz sladkorne mase
Nedelja 27.5.
11:00 - 13:00 - Skupaj specimo slastne vaflje. Sledijo delavnice.

DELAVNICE in Predavanja za podjetnike

C

ENERGETSKA
SVETOVANJA

Center dnevnih aktivnosti ZA STAREJŠE OBČANE (CDA)

059 150 600

Petek, 25.5.
11.00
CELOVITE EKO REŠITVE (Podjetje ROTO)
14.00 - 15.30
ABC USPEHA ZA DRUŽINSKA PODJETJA
SOBOTA, 26.5.
14.00 - 15.30 (mag. Bojan Tomc)
ELEKTRIČNA KOLESA in E – MOBILNOST V SRCU SLOVENSKE ISTRE
NEDELJA, 27.5.
14.00 - 15.30 (mag. Bojan Tomc)
OPTIMIRANJE STROŠKOV z uporabo E – MOBILNOSTI V SLOVENSKI ISTRI

SRCE
VAŠEGA
UDOBJA

www.kronoterm.com

11. Sončkov festival - 3 dni brezplačne družinske zabave
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Dragi podjetniki/-ce!

SOBOTA 26. Maj
Mini PIZZA fest in SLADOLEDNO presenečenje
Za vami se bodo zabavali:

OŠ ŠMARJE, OŠ KOPER, KUD BALERIMA, AKUD Kolo, KUD MANDRAČ
Društvo KD Dobra volja Škofije, Plesna skupina TANY, Hoops from Herc in CDA Koper

Delavnice bodo potekale vse dni festivala

Pripravljamo jih skupaj z otroška kuharico Emilijo Pavlič,
Miss dolce, Konfucijeve delavnice,
MKI Borzo znanja, Jezikovne delavnice,
aktivne delavnice, VGC MORJE, CDA Koper,
Društvo Animov in Cosplay skupina Amai Kuro

Menjalni kotiček PANINI / Prosto igranje PS4 iger vse dni

Nedeljo 27. maja 17.30
Tekmovanje Tekken 7

Vabimo vas v prostore Slovenske
poslovne točke »SPOT svetovanje
Obalno-kraške regije«, kjer vam
brezplačno nudimo:
- osnovno svetovanje v vseh fazah
razvoja poslovne ideje, svetovanje
o pogojih opravljanje dejavnosti, o
registracijskih postopkih, o zaščiti
intelektualne lastnine ter o finančnih
in drugih vrstah državne pomoči,
- izvajanje e-vem postopkov,
- brezplačne delavnice in
usposabljanja ter
- druge storitve.
Nahajamo se na naslovu Ferrarska
2 v Kopru, v prostorih Primorske
gospodarske zbornice v času naših
uradnih ur: pon – tor - pet 8 -14, sreda
8 – 17.
Naši kontakti so: telefon 05 662 58
34 ali e-pošta spot.obalnokraske@
gmail.com.
Prisotni smo tudi na 25.
Mednarodnem obrtno podjetniškem
sejmu. Obiščite nas!

prodaja@vrtnicenter.si
www.vrtnicenter.si
e-trgovina: trgovina.vrtnicenter.si
tel. 01 83 43 578
KMETIJA – AG
Vrtni center Gašperlin
Suhadole 100
1218 Moste pri Komendi

Projekt SPOT svetovanje Obalno-kraška
regija je sofinanciran s pomočjo
Evropskega sklada za regionalni razvoj,
Ministrstva za gospodarski razvoj in
tehnologijo ter SPIRIT Slovenija, javne
agencije.

Toplotne črpalke
Weishaupt

10% sejemski
popust

RAZSTAVNO POSLOVNI SALON LIDO
Lesno Brdo 55 (Drenov Grič), 1360 Vrhnika
www.lido.si | info@lido.si | 080 20 18
POČIVALNIKI | SEDEŽNE GARNITURE
MULTIFUNKCIJSKO POHIŠTVO
DODATKI ZA DOM

®
POPOLNA PODPORA CELEMU TELESU.

Izjemna ponudba

To je zanesljivost.
Weishaupt d.o.o., Teharje 1, 3000 Celje
(03) 425 72 50, info@weishaupt.si
www.weishaupt.si

- 20 %

NA RAZSTAVNE
EKSPONATE POČIVALNIKOV
V MAJU IN JUNIJU 2018

Oddih na valovih panonskega
morja že od 44 € na osebo na noč
Samo na našem razstavnem prostoru!

Znak tri srca predstavlja licencirano znamko družbe Radenska Miral d.o.o.

KO HRBTENICA
ZABOLI, POČIVALNIK
LIDO BOLEČINO
UBLAŽI.®

®

Lesene konstrukcije Krovstvo
Kleparstvo Tesarstvo
Zelene strehe Hidroizolacije
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041 900 797

info@mging.si

www.mging.si
www.zelenestrehe-mg.si
MGING D.O.O., TEHNOLOŠKI PARK 19, 1000 LJUBLJANA
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