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CleanME – Strokovni sejem za industrijsko, profesionalno in
domače čiščenje ter vzdrževanje
2017
06 - 08. 10. 2020
Ljubljana, Slovenija
Gospodarsko razstavišče
Torek
06.10.2020
09.00 – 17.00
Sreda
07.10.2020
09.00 – 17.00
Četrtek
08.10.2020
09.00 – 17.00
Strokovna publika
8 EUR odrasli, 5 EUR študentje
CleanME– je edini strokovni sejem v Sloveniji in regiji za področje
čiščenja in vzdrževanja.
Proizvajalci, uvozniki in distributerji 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; kemične
čistilnice in pralnice; ponudniki za storitve čiščenja; ponudniki
drugih storitev v povezavi s tem sektorjem; založniki; združenja,
društva, nevladne organizacije
Direktorji zdravstvenih organizacij; proizvodnih podjetij; podjetij za
vzdrževanje stavb; podjetij za upravljanje objektov; živilske industrije;
avtomobilske industrije; predelovalne industrije; supermarketov,
multipleksov in nakupovalnih centrov; hotelov, zdravilišč in termalnih
letovišč; letališča, pristanišča in skladišča; vladni in državni organi;
izobraževalne institucije; Ministrstvo za infrastrukturo; banke in
finančne institucije; managerji za malo prodajo; trgovci,
distributerji, trgovinski agenti; ponudniki izdelkov in storitev...
Proizvodna podjetja; vzdrževanje stavb; upravljane objektov; živilska
industrija; predelovalna industrija; zdravstvene organizacije; hoteli,
zdravilišča in termalna letovišča; gostinstva; letališča, pristanišča,
skladišča; avtomobilska industrija; vladni in državni organi; izobraževalne
institucije; Ministrstvo za infrastruktoro; banke in finančne institucije;
supermaketi, multipleksi, nakupovalni centri; vele- in malo prodaja;
ponudniki izdelkov in storitev, hrana in kuhinja; bivalni prostori
2017
21
2
6
6
1731
418
Okrogla miza, Business Forum, demonstracije v živo
Pet zvezdic, Gostinec, IRT3000, Industrija,Ventil, Svet elektonike, Svet
Mehatronike, Strojništvo.com
ICM d.o.o.
T: +386 (0)3 620 07 03
cleanme@icm.si
www.icm.si
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