
Prednosti razstavljanja

  Osrednje mesto za tehnološko čiščenje v
                     industriji - CleanME 

ź CleanME je B2B sejem, ki je fokusiran na 
tržišče Slovenije, Hrvaške in širše regije;

ź  novih poslovnih kontaktov, Vzpostavljanje

ź  obstoječih  odnosov,Pospeševanje

ź Networking,

ź Platforma za predstavitev novosti,  
proizvodov, tehnologij in storitev, 

ź  prepoznavnosti blagovne Izboljšanje

znamke in imidža podjetja,  

ź  - sodelujte pri bogatem ob Širitev znanja
sejemskem programu z referati, delavnicami, 
prezentacijami,demonstracijami v živo v 
okviru Business Foruma,

ź o strokovnjaki, ki  Obiskovalci B2B sejmov s
iščejo rešitev za poslovne izzive, s katerimi 
se soočajo vsak dan,

ź Brezplačna in številčno neomejena vabila 
za obiskovalce,

ź - s pomočjo naše online B2B Matchmaking 
aplikacije, lahko časovno uskladite vaše 
sestanke s partnerji, da bi zagotovili optimal-
no komunikacijo in omogočali ponujanje 
rešitev, ki ustrezajo potrebam strank, 

ź - srečajte obstoječe Prihranite čas in denar 
in potencialne poslovne partnerja na enem 
mestu v samo treh dneh,

ź - Newsletter in web Izkoristite naša orodja 
Novice za industrijo, kjer lahko brezplačno 
predstavljate svoje podjetje in objavljate 
tehnične novosti .

ź

Ne glede na cilje vašega podjetja, vam jih bo 
sejem pomagal uresničiti!

 

Zagreb 145 km

Beograd 533 km

Wien 384 km

Budapest 464 km

Munchen 409

Milano 487 km 
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Organizacija:

Pristovškova 16, SI - 3212 Vojnik, Slovenija
T: +386 3 620 07 03, e-mail: cleanme@icm.si

 www.icm.si

Kraj in lokacija
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02.-04.10.2018
Ljubljana, Slovenija, GR

STROKOVNI  SEJEM ZA INDUSTRIJSKO & KOMERCIALNO ČIŠČENJE 

CleanME



Informacije iz prve roke Profil razstavljavcev Profil obiskovalcev

CleanME - vodilni strokovni sejem za industrij-
sko in komercialno čiščenje ter vzdrževanje za 
tržišče Slovenije, Hrvaške in regije, se bo  odvi-
jal v času 02.- 04.10.2018 na GR-u v  Ljubljani. 
Na skoraj 2000 m2 vam bo sejem omogočil, da 
prikažete vašim ciljnim kupcem zadnje trende, 
proizvode, storitve in rešitve.  
Izkoristite enkratno promocijsko, komunikacij-
sko in edukacijsko platformo sejma CleanME!

Svoje aktivnosti predstavite v posameznih vse-
binskih segmentih B2B sejma CleanME: 

ź Industrijsko čiščenje                          
tovarne, pristanišča, letališča, železniške        
postaje, skladišča, distribucija 

ź Komercialno čiščenje  
zdravstvo&medicina, hotelirstvo, gostinstvo, 
izobraževanje, vlada, vele in maloprodaja, 
finance, IT, čiščenje in upravljane stavb, 
pralnice, ponudniki storitev čiščenja,...

ź Vzdrževanje

 Kdo so razstavljavci za industrijsko 
čiščenje ?

ź Proizvajalci in zastopniki proizvodov, 
opreme in strojev za peskanje, suho ledi-
ranje, čiščenje s paro in viskokim tlakom, la-
sersko čiščenje, razmaščevanje, čiščenje 
prezračevanih sistemov, drugo industrijsko 
čiščenje ; čistilnih kemikalij in raztopin; 
izdelkov za čiščenje zahtevnih proizvodnih 
procesov; pripomočkov in orodij za 
industrijsko čiščenje; opreme za komunalno 
čiščenje; opreme za  zbiranje in recikliranje 
odpadkov; drugo 

ź Ponudniki za storitve tehnološko-industrij-
skega čiščenja; ponudniki drugih storitev v 
povezavi s čistočjo in vzdrževanjem; 

ź Izobraževalne institucije za čiščenje in 
uporabo čistil ter tehnologije čiščenja,

ź Založniki, združenja, drugo

CleanME 2017

Kdo so obiskovalci B2B sejma CleanME?

ź Direktorji proizvodnih podjetjih, 

ź Inženirji v proizvodnih procesih za 
različne segmente industrije - strojne, 
kemijske, farmacevtske, elektro, energetske, 
lesne, živilsko predelovalne in prehrambene 
industrije, drugo, ...)

ź Vodilno osebje za vzdrževanje  v industriji 
kakor tudi vzdrževalci, osebje zadloženo za 
letala in letališča, pristanišča ter skladišča, 

ź Vzdrževalci stavb,

ź Vodstvo podjetij za upravljanje objektov,

ź Direktorji zdravstvenih organizacij,

ź Osebje, zadolženo za čiščenje in vzdrže-
vanje v hotelih, restavracijah, termah, naku-
povalnih centrih

ź Trgovci, distributerji, 

ź Drugo
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