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INFO & FACTS 
 

Naziv sejma Robotics – mednarodni B2B sejem za industrijske in 
storitvene ter humaniodne robote. 

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  Robotics je edini B2B sejem  v Sloveniji 
in regiji na področju robotike. 

Profil razstavljavcev Proizvajalci, uvozniki in distributerji robotov, delov in 
komponent za robote; podjetja za predelavo robotov, 
podjetja za diagnostiko robotov, podjetja za vzdrževanje 
robotov, ponudniki robotshih rešitev, sistemskih periferij 
za robote, sistemov za robotsko simulacijo, robotske 
programske opreme; sistemski integratorji, robotski 
inženiring, agencije za raziskovanje robotike i td. 

Profil obiskovalcev Direktorjev, vodilno osebje, strokovnjaki in inženirji vseh 
gospodarskih panog iz naslednih sektorjev: aeronavtika, 
avtomobilska industrija, gradbena industrija, management 
omrežja in platform, logistika in delovanje, vojasko 
varovanje & regarstvo, pametne stavbe / zgradbe in 
mesta, kemijska idustrija, ladjedelniška industrija..drugo 

Ciljne panoge prireditve Avtomobilska industrija, aeronavtika, dom & živlenski 
slog,elektronika,gradbena industrija, infrastrukture & 
module za povezavo, zdravstveno varstvo,izobraževanje, 
metalurgija, mehanika, splošne storitve, senzorji in 
vozlišča, kemijska industrija, tekstilna industrija, napredna 
proizvodnja, predelava plastike i td. 

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, okrogla miza, delavnice 

Soorganizatorji  
Podporni mediji Mehatronika, Svet elektronike, IRT3000, VENTIL, 

INDUSTRIJA, Strojništvo.org, Računalniške novice, ... 
Organizator ICM d.o.o. 

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