Prednosti razstavljanja

Kraj in lokacija

Osrednje mesto za tehnološko čiščenje v
industriji - CleanME

Budapest 464 km
München 409 km

ź CleanME je B2B sejem, ki je fokusiran na

tržišče Slovenije, Hrvaške in širše regije;
ź Vzpostavljanje novih poslovnih kontaktov,
ź Pospeševanje obstoječih odnosov,

Ljubljana

ź Networking,
ź Platforma za predstavitev novosti,

proizvodov, tehnologij in storitev,
ź Izboljšanje prepoznavnosti blagovne znamke

Milano 487 km

Zagreb 145 km
Belgrade 533 km

in imidža podjetja,

CleanME

ź Širitev znanja - sodelujte pri bogatem obse-

jemskem programu z referati, delavnicami,
prezentacijami,demonstracijami v živo v
okviru Business Foruma,
ź Obiskovalci B2B sejmov so strokovnjaki, ki

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

Strokovni sejem za industrijsko in komercialno čiščenje

,
,

ź Brezplačna in številčno neomejena vabila za

obiskovalce,
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.

Organizacija:

Ne glede na cilje vašega podjetja, vam jih bo
sejem pomagal uresničiti!
Veselimo se bodočega sodelovanja!

cleanme@icm.si
www.icm.si
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GR, Ljubljana, Slovenija

Informacije iz prve roke

Profil razstavljavcev

Profil obiskovalcev

Kdo so razstavljavci sejma CleanME?

Kdo so obiskovalci B2B sejma CleanME?

CleanME - strokovni sejem za industrijsko in
komercialno čiščenje za Slovenijo, Hrvaško in
CEE regijo, bo potekal v času 6. - 8. oktobra
2020 na Gospodarskem razstavišču v Ljubljani.
CleanME ponuja omenjenim sektorjem novo
priložnost in najsodobnejšo platformo za kakovostno
predstavitev svojih podjetij, izdelkov, tehnologij in
storitev s poudarkom na upoštevanju visokih
standardov ekologije in varovanja okolja.
CleanME je ključen dogodek za vse tiste, ki aktivno
delujejo na področju čiščenja, higiene in vzdrževanja.
Posamezna področja, ki jih sejem zajema so :
Čiščenje industrijskih obratov:
tovarn, elektrarn, skladišč, pristanišč, letališč itd.

x

Proizvajalci in zastopniki proizvodov, opreme in
strojev za peskanje, suho lediranje, čiščenje s paro in
viskokim tlakom, lasersko čiščenje, razmaščevanje,
čiščenje prezračevanih sistemov, drugo industrijsko
čiščenje ; izdelkov za čiščenje zahtevnih proizvodnih
procesov; čistilnih kemikalij in raztopin; pripomočkov
in orodij za industrijsko čiščenje; opreme za komunalno čiščenje; opreme za zbiranje in recikliranje
odpadkov; drugo
Ponudniki za storitve tehnološko-industrijskega
čiščenja; ponudniki drugih storitev v povezavi s
čistočjo in vzdrževanjem;
Izobraževalne institucije za čiščenje in uporabo
čistil ter tehnologije čiščenja,
Založniki, združenja, drugo.

Direktorji proizvodnih podjetjih,
Inženirji v proizvodnih procesih v industriji - strojni,
kemijski, elektro in elektronski, farmacevtski, živilskopredelovalne in prehrambene, energetski, lesni itd
Vodilno osebje za vzdrževanje v industriji kakor
tudi vzdrževalci, osebje zadloženo za letala in
letališča, pristanišča ter skladišča,
Vzdrževalci stavb,
Vodstvo podjetij za upravljanje objektov,
Direktorji zdravstvenih organizacij,
Osebje, zadolženo za čiščenje in vzdrževanje v
hotelih, restavracijah, termah, nakupovalnih centrih
Trgovci, distributerji,
Drugo

Komercialno čiščenje – hotelirstvo, gostinstvo in
SPA; vele in maloprodaja, bolnišnice, pisarne, šole;
pralnice, čiščenje in upravljane stavb, avtopralnice itd

V letu 2020 bo istočasno potekal še strokovni
sejem ECO WAVE, ki je namenjen okoljskim
tehnologijam. Dogodka bosta v sinergiji zagotovila
strokovnim obiskovalcem kompleksne rešitve in
odgovore na njihova vprašanja ter ponudila obilo
novih znanj in izkušenj.
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V času sejma CleanMe bodo organiziran
bogat spremljevalni program v okviru t.i.
Business Foruma, kjer bodo strokovni
obiskovalci deležni predavanj, predstavitev,
demonstracij domačih in tujih strokovnjakov.

