Prednosti razstavljanja

Kraj in lokacija

ź Robotics je B2B sejem, ki je fokusiran na

tržišče Slovenije, Hrvaške in širše regije;

ź Robotics je platforma za predstavitev
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novosti, proizvodov, tehnologij in storitev,
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ź Networking:

Ljubljana, Slovenia

Vzpostavljanje novih poslovnih kontaktov
Pospeševanje obstoječih odnosov

ź Izboljšanje prepoznavnosti blagovne znamke

in imidža podjetja

ź Širitev znanja - sodelujte pri bogatem ob-

Robotics

Zagreb 145 km

Milano 487 km

Beograd 533 km

sejemskem programu z referati, delavnicami,
prezentacijami, demonstracijami v živo v
okviru Business Foruma,

ź Obiskovalci B2B sejmov so strokovnjaki, ki

iščejo rešitve za poslovne izzive, s katerimi se
soočajo vsak dan,

ź Brezplačna in številčno neomejena vabila za

obiskovalce,

,

ź B2B Matchmaking - s pomočjo naše online

aplikacije, lahko časovno uskladite vaše
sestanke s partnerji, da bi zagotovili optimalno komunikacijo in omogočali ponujanje
rešitev, ki ustrezajo potrebam strank,
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ź Prihranite čas in denar - srečajte obstoječe in

potencialne poslovne partnerje na enem
mestu v samo treh dneh,

ź Izkoristite naša orodja - Newsletter in web

Novice za industrijo, kjer lahko brezplačno
predstavljate svoje podjetje in objavljate
tehnične novosti,

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

Organizacija:
Pristovškova 16, SI - 3212 Vojnik, Slovenija
T: +386 3 620 07 03, e-mail: robotics@icm.si
www.icm.si
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Proﬁl razstavljavcev

Informacije iz prve roke
B2B sejem ROBOTICS je
edini dogodek namenjen
robotiki in brezpilotnim
sistemom, ki se organizira
v Sloveniji in regiji Srednje
ter Vzhodne Evrope.
ROBOTICS ponuja
razstavljavcem platformo
za predstavitev najnovejših tehnologij, tako v
industrijski robotiki kot v
storitveni robotiki.
Da bi industriji zagotovili popolne rešitve, bodo
poleg sejma ROBOTICS istočasno potekali še
trije drugi B2B dogodki v organizaciji ICM d.o.o.
IFAM - B2B sejem za avtomatizacijo,
mehatroniko, tehnologije senzorjev, meritvene
tehnologije, računalniški vid, itd.
INTRONIKA - B2B sejem za profesionalno in
industrijsko elektroniko ter elektrotehniko.
ICT4Industry - B2B sejem za digitalizacijo
poslovnih sistemov in industrije.

Profil obiskovalcev

Kdo so razstavljavci?
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Vsa podjetja, ki delujejo
na področjih robotike in
brezpilotnih sistemov.
Proizvajalci robotov - industrijski, storitveni,
mobilni, posebni roboti...
Robotski modiﬁkatorji
Robotska diagnostika
Oprema za vzdrževanje robotov
Podjetja za distribucijo robotov
Ponudniki sistemov za robotsko simulacijo
Agencije za raziskovanje robotike
Ponudniki robotskih rešitev
Ponudniki sistemske periferije za robote
Dobavitelji robotskih delov in komponent
Ponudniki robotske programske opreme –
standardne in posebne aplikacije za
industrijske robote
Sistemski integratorji
Robotsko inženirstvo
Programiranje za robotiko
Založniki
Združenja, društva, nevladne organizacije
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Aeronavtika, avtomobilska industrija
Dom & življenski slog
Elektronika
Gradbeništvo
Infrastrukture & moduli za povezavo,
izobraževanje
Kemijska industrija, kmetijstvo
Ladjedelniška industrija, logistika
Mehanika, metalurgija
Napredna proizvodnja
Pametne stavbe/zgradbe in mesta,
predelava plastike, prehrambena industrija,
Računalništvo, razvoj aplikacij in cross
platform
Senzorji in vozlišča, splošne storitve
Tekstilna industrija
Upravljanje omrežja in platform
Vojaško varovanje / Redarstvo
Zdravstveno varstvo
Drugo

