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INFO & FACTS 

Naziv sejma ICT4Industry – mednarodni B2B sejem za 
digitalizacijo, IKT.. 

Leto ustanovitve 2018 
Frekvenca Letno 

Termin sejma 13. - 15. 02.2018 
Kraj prireditve Ljubljana, Slovenija 

Lokacija prireditve Gospodarsko razstavišče 
Delovni čas Torek                     13.02.2018                       09.00-17.00 

Sreda                     14.02.2018                       09.00-17.00 
Četrtek                   15.02.2018                      09.00-17.00  

Vstop dovoljen Strokovna publika 
Cene vstopnic 8 EUR odrasli, 5 EUR študentje 

Osnovne informacije o prireditvi Strokovni sejem ICT4Industry je namenjen digitalizaciji. 
Pokriva področja industrijske programske opreme, 
industrijskih računalnikov  in druge opreme, komunikacije 
in telekomunikacije, avtomatizacije pametne proizvodnje, 
M2M, masovnih podatkov v oblaku, infrastrukturo in 
podatkovne mreže, informacijske tehnologije in energijo 
ter kibernetske sisteme. 

Profil razstavljavcev Podjetja za razvoj vgrajenih sistemov, sistemov 
identifikacije  in označevanja, specifične programske 
opreme in sistemov, podjetja za razvoj programske 
opreme za digitalizacijo poslovnih sistemov in industrijo, 
podjetja, ki delujejo na področju rešitev za energetiko, 
podjetja, ki delujejo na področjih infrastukturnih in 
digitalnih omrežij, podjetja, ki se ukvarjajo z 
računalništvom v oblaku in masovnimi podatki, podjetja, ki 
delujejo na področju informacijske varnosti… 

Profil obiskovalcev Direktorji in lastniki podjetij,vodstveni in vodilni kadri ter 
inžinirji iz naslednjih področij: razvoj aplikacij, 
računalniška forenzika, upravljanje vsebin, računalniška 
varnost in upravljanje tveganja, analiza podatkov, 
geografični informacijski sistemi (GIS),inženiring strojne 
opreme,upravljanje informacij,IT svetovanje in prodaja i td 

Ciljne panoge prireditve Vse gospodarske panoge - proizvodnja, predelovalne in 
obdelovalne industrije, energetika, strojništvo, električna 
in elektronska industrija, kemična industrija, upravljanje in 
vodjene na vseh ravneh, vzdrževanje, varnost itd. 

Statistika prireditve za leto   
Domači direktni razstavljavci  

Tuji direktni razstavljavci  
Domača zastopana podjetja  

Tuja zastopana podjetja  
Zastopana podjetja skupaj  

Razstavljavci skupaj  
Število sodelujočih držav  

Skupna razstavna površina (v m2)  
Število obiskovalcev  

Število akreditiranih novinarjev  
Vzporedne prireditve Poslovni forum, 3D Forum, okrogla miza, delavnice 

Soorganizatorji  
Podporni mediji Računalniške novice, Mehatronika, Svet elektronike, 

IRT3000, VENTIL, INDUSTRIJA, Strojništvo.org, , ... 
Organizator ICM d.o.o. 

T: +386 (0)3 620 07 03,  F: +386 (0)3 620 07 02 
email: it4industry@icm.si , www.icm.si.si 
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