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CleanME je strokovni sejem, na katerem ne smete manjkati! 
 

Zakaj obiskati sejem ? 

• CleanME je edini B2B sejem, ki je namenjen strokovnjakom s področja čiščenja in vzdrževanja 

• CleanME je sejem, ki je usmerjen v zadovoljevanje potreb in zahtev današnjih strokovnih 

obiskovalcev 

• CleanME in VODA-AQUA  sta dva B2B sejma, ki se odvijata istočasno in v celoti izpolnjueta 

potrebe industrije. 

 

Kot obiskovalec sejma CleanME boste  

• dobili  podroben pogled na trg  

• poglobili odnose z že obstoječimi partnerji  

• ustvarili nove poslovne priližnosti  

• sodelovali v strokovnih pogovorih in razpravljali o vprašanjih, ki so pomembna za vaš posel 

• hitreje se boste seznanili z najnovejšim razvojem v čistilni industriji in odkrili nove trende ter inovacije   

 

Kdo bo obiskal CleanME sejem ?  

• 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 ( management ) 

• Direktorji hotelov, zdravilišč, termalnih letovišč  

• Direktorji športnih klubov  

• Managerji za malo prodajo  

• Trgovci in distributerji 

• Ponudniki izdelkov in storitev  

• Bivalni prostori  

• Hrana / kuhinja  

• Podjetja za upravljanje z odpadki  

• Podjetja za upravljanje z vodami  
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