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CleanME je strokovni sejem, na katerem ne smete manjkati! 
 

Zakaj razstavljati na CleanME ? 

• CleanME je edini B2B sejem organiziran v Sloveniji , ki je namenjen strokovnjakom s področja 

čiščenja . 

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

potrebe industrije. 

 

Kot razstavljalec sejma boste: 

• Izboljšali prepoznavnosti vaše blagovne znamke in okrepili sloves vašega podjetja 

• Predstavili novosti 

• Predstavili v živo vašo opremo, tehnologije, storitev in aplikacije 

• Pospeševali obstoječe poslovne odnose 

• Vzpostavili nove poslovne kontakte 

• Pridobili splošne informacije o trgu 

• Preučevali konkurenco 

• Sklepali nove posle med sejmom in pripravili bodoče poslovne transakcije 

• Komunicirali z vodstvenim kadrom in veliko število strank iz srednje in vzhodne Evrope 

 

Kdo so razstavljavci sejma CleanME ? 
Vsa podjetja iz področja industrijskega in profesionalnega čiščenja  ter vzdrževanja. 

 

• Proizvajalci, uvozniki in distributerji  

o Opreme in strojev za čiščenje 

o Čistilnih kemikalij in raztopin 

o Pripomočkov in orodij za čiščenje  

o Izdelkov za čiščenje WC-jev 

o Izdelkov za čiščenje kuhinje 

o Izdelkov za nego tal 

o Opreme za sanitarije in komunalno čiščenje 

o Opreme za nadzor škodljivcev 

o Opreme za zbiranje in recikliranje odpadkov 

o Delavnih in zaščitnih oblačil; delavnih čevljev 

o Grelnikov vode in baterij 

o Varnostnih znakov 

o Ozonskih generatorjev 

• Kemične čistilnice in pralnice 

• Ponudniki za storitve čiščenja 

• Ponudniki drugih storitev v povezavi s tem sektorjem 

• Založniki 

• Združenja, društva, nevladne organizacije 
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