
INFORMACIJE RAZSTAVLJALCI 

ICM  d.o.o.  PASSION FOR PERFECTION 

T:+386 (0)3 620 07 03, F: +386 (0)3 620 07 02 

e-mail: cleanme@icm.si , web: www.icm.si  

03.-05. oktober 2017 

 
Lokacija:  

Ljubljana, Slovenija, Gospodarsko razstavišče,  
Dunajska cesta 18, dvorana A in C.  
Montaža:  

Sobota         30. september 2017         08.00 - 20.00 h 
Nedelja         01. oktober 2017           08.00 - 20.00 h 
Ponedeljek    02. oktober 2017            08.00 - 17.00 h 
Dovoz razstavnih eksponatov: 

Nedelja         01. oktobra 2017            08.00 - 20.00 h 
Ponedeljek    02. oktobra 2017       08.00 - 17.00 h 
Delovni čas sejma: 

Torek        03. oktobra 2017            09.00 - 17.00 h 
Sreda            04. oktobra 2017            09.00 - 17.00 h 
Četrtek        05. oktobra 2017            09.00 - 17.00 h 
Demontaža in pričetek odvoza eksponatov: 

Četrtek        05. oktobra 2017       18.00 - 20.00 h 
Petek        06. oktober 2017       08.00 - 20.00 h 
Sobota        07. oktober 2017       08.00 - 20.00 h 

MEDIJSKI POKROVITELJI 

ORGANIZATOR 

http://www.icm.si


PROFIL OBISKOVALCEV 

RAZSTAVNI PROGRAM PO DEJAVNOSTIH 

PROFIL RAZSTAVLJALCEV 
Novi strokovni B2B sejem CleanME je sejem za industrijs-

ko, profesionalno, komercialno čiščenje in vzdrževanje. 

Edini tovrstni dogodek organiziran v regiji za potrebe Slo-

venij, Hrvaške, celotno CEE, kjer boste na enem mestu našli 

najnovejšo opremo, izdelke in tehnologijo za industrijsko 

profesionalno, komercialno čiščenje in vzdrževanje. Ponuja 

novo priložnost za kvalitetno predstavitev izdelkov, 

tehnologije ter storitev. Zajema celotno področje čiščenja 

od proizvodnjih obratov do obrtniških delavnic v vseh 

različnih gospodarskih segmentih. 

 Direktorji zdravstvenih organizacij  

 Gostinstva / gospodinstvo  

 Proizvodna podjetja    

 Podjetja za vzdrževanje stavb  

 Podjetja za upravljanje objektov  

 Letališča, pristanišča, skladišča  

 Vladni in državni organi  

 Izobraževalne institucije  

 Živilske industrije  

 Avtomobilske industrije  

 Predelovalne industrije  

 Ministrstvo za infrastrukturo  

 Banke in finančne institucije  

 Supermarketi, multipleksi, nakupovalni centri  

 Direktorji hotelov, zdravilišč, termalnih letovišč  

 Direktorji športnih klubov  

 Managerji za malo prodajo  

 Trgovci, distributerji, trgovinski agenti 

 Ponudniki izdelkov in storitev  

 Bivalni prostori  

 Hrana / kuhinja  

 Podjetja za upravljanje z odpadki  

 Podjetja za upravljanje z vodami 

 Vsa podjetja iz področja industrijskega in profesionalne-
ga čiščenja  ter vzdrževanja. 

 

 Proizvajalci, uvozniki in distributorji 

 Opreme in strojev za čiščenje  

 Čistilnih kemikalij in raztopin  

 Pripomočkov in orodij za čiščenje 

 Izdelkov za čiščenje wc-ja  

 Izdelkov za čiščenje kuhinje  

 Izdelkov za nego tal  

 Opreme za sanitarije in komunalno čiščenje  

 Opreme za nadzor škodljivcev  

 Opreme za zbiranje in recikliranje odpadkov  

 Delavnih in zaščitnith oblačil; delavnih čevljev  

 Grelnikov vode in baterij  

 Varsnostnih znakov  

 Ozonkih generatorjev  

 Kemične čistilnice in pralnice  

 Ponudniki za storitve čiščenja  

 Ponudniki drugih storitev v povezavi s tem sektorjem  

 Založniki  

 Združenja, društva, nevladne organizacije   Oprema in stroji za čiščenje 

 Sistemi in komponente 

 Pripomočki za čiščenje  

 Čistilna sredstva in kemikalije 

 Toaletna in kuhinjska higiena 

 Oprema 

 Kemično čiščenje in čiščenje oblačil 

 Storitve za izboljšavo kakovosti vode 

 Storitve za izboljšavo kakovosti zraka. Ekologija. 

 Izvajalci čistilnih storitev 

 Oprema in storitev za sanitarno in komunalno 

čiščenje 

 Storitve in stroji za zbiranje in reciklažo smeti 

 Storitev in oprema za nadzor škodljivcev 

 Višinska dela 

 Druge storitve  


