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CELJSKI SEJEM

REŠITVE ZA VSE KMETOVALCE & GOZDARJE
AGRITECH je nov sejem, ki odgovarja potrebam kmetovalcev in gozdarjev, ne glede na
veliko obdelovalne površine ali načina obdelovanja.
Na pobudo Združenja proizvajalcev in uvoznikov kmetijske in gozdarske tehnologije (ZKGT) smo po zgledu
rokovnih sejmov v tujini na Celjskem sejmu prepoznali priložno, da kot največje in najsodobnejše opremljeno
sejmišče, edini v Sloveniji lahko omogočimo kvalitetno predavitev tehnološko napredne mehanizacije v notranjih
proorih. Razavni program bodo na sejmu dopolnjevali ponudniki izdelkov in oritev, prav tako namenjeni izključno kmetovalski in gozdarski dejavnoi. Pomembna ciljna skupina sejma so tudi mladi kmetje – generacija, ki jo
spremljajo inovativno, znanje ter ne nazadnje tudi pogum, da sodobno in drugačen pogled na obdelavo zemlje
prenesejo v prakso. Zima je za tak sejem kot naročena. Obdelovalci zunanjih površin imajo takrat čas, ki ga lahko
namenijo izobraževanju in novim inveicijam.
mag. Robert Otorepec
izvršni direktor

ZAKAJ NA AGRITECH 2019?

NAJVEČJE POKRITO
SEJMIŠČE

JANUAR & FEBRUAR,
KO KMETJE NAČRTUJEJO INVESTICIJE

PRIČAKUJEMO 20.000
OBISKOVALCEV

SPREMLJEVALNI DOGODKI Z
AKTUALNO TEMATIKO

STROKOVNI OBISKOVALCI

Uvarite z nami sejem, ki bo zadovoljil zahtevne kmetovalce in gozdarje ter bo z novomi hkrati navdušil tudi
mlajšo generacijo, ki opa na čelo. Vzpoavite z njimi osebni ik, zgradite svoji znamki prepoznavno in
najdite poslovne partnerje in priložnoi. Celje je s svojo georateško pozicijo idealno za to – hitro doopno iz
vse Slovenije.

AGRITECH 2019 – RAZSTAVNI PROGRAM
KMETIJSKA TEHNIKA:
- traktorji
- plugi
- brane
- podrahljači
- sejalnice
- trosilci
- škropilnice
- mulčerji
- freze
- namakalni siemi
- kosilnice
- obračalniki

- zgrabljalniki
- nakladalne prikolice
- balirke
- ovijalke
- kombajni
- silažni kombajni
- teleskopski nakladači
- prikolice
- cierne
- oali traktorski
priključki
- rezervni deli

GOZDARSKA TEHNIKA:
- gozdarski vitli
- cepilniki drv
- rezalno cepilni roji
- drobilci lesa
- gozdarske prikolice
- gozdarska dvigala
- traktorski platoji
- nadgradnja traktorja
- gozdarska oprema

- motorne žage
- klešče za hlodovino
- daljinski upravljalci
- povezovalci drv
- mobilne gozdarske žičnice
- gozdarska oblačila
- oala zaščitna oprema
(rokavice, očala, čelade,
glušniki, …)

OSTALO:
- semena za poljedelvo - roji in oprema za oljarvo
- izobraževalne initucije in fakultete
- semena trav
- rokovna združenja in organizacije
- gnojila
- rokovna literatura in revije
- škropiva
- zaščitna sredva – FFS
- krmila
- mineralno-vitaminski in drugi dodatki za prehrano živali
- roji in oprema za živinorejo
- roji in oprema za proizvodnjo in predelavo zelenjave
- roji in oprema za proizvodnjo in predelavo sadja
- roji in oprema za vinogradništvo
- roji in oprema za predelavo grozdja in kletarvo

Celjski sejem
30. januar – 3. februar 2019
SPLAČA SE VEDETI!
Z zgodnjo prijavo do 15. oktobra 2018
si zagotovite nižje cene razavnega proora.
RAZSTAVLJAVCI ZKGT V LETU 2019:
AGROMAX D.O.O.
AGROMEHANIKA D.D.
AGROMETAL D.O.O.
AGROSORŠAK D.O.O.
AGROTEH D.O.O.
BIDER KMETIJSKI STROJI S.P.
BRAU D.O.O.
EURO GLOBTRADE D.O.O.
FABIJAN D.O.O.

FAMTEH D.O.O.
FARMTECH D.O.O.
GORENJE GTI D.O.O.
GORENC IGOR STARE S.P.
GRAPAK A1 D.O.O.
INTEREXPORT D.O.O.
KGZ SLOGA Z.O.O.
KMETIJSKA MEHANIZACIJA TRBOJE D.O.O.
LARIX GT D.O.O.

MEHANIZACIJA MILER D.O.O.
PIŠEK - VITLI KRPAN D.O.O.
PROFI KMET D.O.O.
RM INTERNATIONAL D.O.O.
SI-JA D.O.O.
TRAKOM D.O.O.
VZOREC RAKA D.O.O.
ZUPAN-TRADE D.O.O.
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Notranji razavni proori

Zunanji razavni proori

Informacije za razavljavce:

Organizator sejma

VODJA PROJEKTA

CELJSKI SEJEM d.d.

Renata Košenina
T: 03 54 33 201
E: renata.kosenina@ce-sejem.si

Danijel Trbojević

Dečkova 1, 3102 Celje, Slovenija

T: 03 54 33 216
E: danijel.trbojevic@ce-sejem.si

T: 03 54 33 000, F: 03 54 19 164
E: info@ce-sejem.si
www.ce-sejem.si
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