INTRONIKA 2020- FACTS & FIGURES
Naziv sejma
INTRONIKA
Vrsta sejma:
B2B, Mednarodni
Leto ustanovitve:
2006
Frekvenca:
Letno
Web:
www.intronika.si
E-mail:
intronika@icm.si
ICM d.o.o.
Organizator:
Kraj prireditve: Ljubljana, Slovenija
Gospodarsko razstavišče
Profil razstavljavcev:
Proizvajalci, uvozniki in distributerji izdelkov in storitev, povezani z industrijsko elektroniko,
profesionalno elektroniko, komponentami, proizvodnjo in razvojem
kablov, proizvodnjo in razvojem
brezžičnih naprav, samostrežnimi
napravami (wending), opremo za
identifikacijo in varovanje, opremo
za razvojne laboratorije in univerze
Profil obiskovalcev:
Managerji in vodje proizvodnje,
tovarn; strokovnjaki in inženirji za
zagotavljanje kakovosti in kvalitete; vzdrževalci, nabavni inženirji
in vodje; tehnični direktorji/vodje;
planerji proizvodnje; projektni inženirji; podjetniki; managerji, člani
uprav; razvijalci in raziskovalci; inženirji designa.
.
Zadnji termin:11.-13.2.2020

www.icm.si

Top 5 razlogov za razstavljanje

Bruto razstavne površine 6000 m2 *

3402
obiskovalcev
iz 16 držav

85 razstavljavcev
iz 9 držav

92 %

razstavljavcev bo
sodelovalo na sejmu
v letu 2021

73 %

razstavljavcev se je
v letu 2020
predstavilo najmanj
tretič v času svojega
poslovanja

84 %
obiskovalcev odloča samostojno , soodloča ali
svetuje pri odločitvah
Business Forum top platforma za
predstavitev vsebin
in širjenje znanja

Top 5 razlogov za obisk

• Iskanje novih poslovnih
kontaktov
• Vzdrževanje obstoječih
poslovnih kontaktov
• Promocija in utrditev lastnega imidža na trgu

• Pridobivanje splošnih informacij o trgu
• Iskanje novih poslovnih
kontaktov
• Vzdrževanje obstoječih
poslovnih kontaktov

• Informiranje obiskovalcev o
novostih
• Pridobivanje splošnih informacij o trgu

• Iskanje potencialnega
distributerja
• Postati distributer

*Skupaj z sejmi IFAM, Robotics and ICT4Industry.

8 % rast obiska v
primerjavi z
letom 2019

82 %

razstavljavcev je na
sejmu zadovoljnih z
interesom za njihove
proizvode

19 tujih razstavljavcev
Avstrija 7,
Hrvaška 3, Nemčija 3,
Bolgarija 2,
Polska 1, Belgija 1,
Srbika 1, Turčija 1

Informacije o
nasljednem sejmu

Termin sejma: 15.-17.2.2022
Rok za prijavo: 31.12.2021
od 85 €/m2
Cene:
Montaža:
Demontaža:

11.-14.2.2022
17.-19.2.2022

Delovni čas:

9.00 - 17.00

Cene vstopnic
Dnevna vstopnica
10 €
Dnevna vstopnica s popustom
(študentje )
5€
3 dnevna vstopnica:
15 €

