
Prednosti razstavljanja

ź INTRONIKA je platforma za predstavitev 
novosti, proizvodov, tehnologij in storitev, 

ź Prihranite čas in denar - srečajte obstoječe 
in potencialne poslovne partnerje na enem 
mestu v samo treh dneh,

ź Širitev znanja - sodelujte pri bogatem ob- 
sejemskem 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,

ź Brezplačna in številčno neomejena vabila 
za obiskovalce, 

     Vzpostavljanje novih poslovnih kontaktov, 

ź Izboljšanje prepoznavnosti blagovne 
znamke in imidža podjetja  

ź INTRONIKA je B2B sejem, ki je fokusiran 
na tržišče Slovenije, Hrvaške in širše 
regije;

ź B2B Matchmaking - s pomočjo naše online 
aplikacije, lahko časovno uskladite vaše 
sestanke s partnerji, da bi zagotovili optimal-
no komunikacijo in omogočali ponujanje 
rešitev, ki ustrezajo potrebam strank, 

ź Networking:

  Pospeševanje obstoječih  odnosov,

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

ź  Newsletter in web I  -zkoristite naša orodja
Novice za industrijo, kjer lahko brezplačno 
predstavljate svoje podjetje in objavljate 
tehnične novosti,

 

Zagreb 145 km
Beograd 533 km

Wien 384 km

Budapest 464 km

Munchen 409

Milano 487 km 

, 

 

Organizacija:

Pristovškova 16, SI - 3212 Vojnik, Slovenija
T: +386 3 620 07 03, e-mail: intronika@icm.si

 www.icm.si

Kraj in lokacija

11.-13.2.2020
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Ljubljana, Slovenia



Profil razstavljavcev

x Proizvajalci in dobavitelji  komponent, 
industrijske elektronike, merilne opreme, 
opreme za    merjenje varnosti in zaščite, 
medicinske elektronike, vojaške elektronike, 
elektronike za železniško tehnologijo, 
av tomobi lske  e lek t ron ike ,  pas ivn ih 
k o m p o n e n t ,  z a s l o n o v,  v g r a j e n i h 
s i s t e m o v, s i s t e m s k i h  k o m p o n e n t , 
telekomunikacij, senzorskih tehnologij, 
razsvetljave, virov električne energije, mikro 
in nanosistemov, informacijskih tehnologij, 
elektromehanike, periferijskih sistemov, 
multimedije, avdio in video, drugo

x Izobraževalne ustanove

x Elektronsko oblikovanje

x Založniki

x Raziskave & Razvoj
x Združenja, društva

x Storitve in ponudniki storitev

Kdo so razstavljavci sejma?

Profil obiskovalcev

x Zastopniki in trgovci 

x Vodje proizvodenj
x Strokovnjaki za zagotavljanje kakovosti 

in kvalitete

x Inženirji (uporabniki) iz gospodarskih 
panog: drobnega gospodarstva, energetike 
in obnovljivih virov; avtomobilske , električne 
in elektronske industrije; informacijska in 
komunikacijska podjetja, zdravstvene in 
farmacevtske, prehrambene in živilsko 
predelovalne, kemične in kozmetične 
industrije, proizvodnje pijač, lesne in lesno 
obdelovalne , metalne, strojniške in podobne 
industrije, plastično predelovalne , tekstilne  
industrije,  drugo

x Podjetniki 

x Izobraževalne ustanove 
x Združenja, društva, asociacije                                                       

x Direktorji in lastniki podjetij

x Strokovnjaki  za raziskave in razvoj

                                          

Informacije iz prve roke

INTRONIKA je 
strokovni sejem za 

profesionalno in 
industrijsko 

elektroniko ter 
elektrotehniko.

procesov globalizacije v 
Sloveniji in po vsem 

svetu.

Sejem je odgovor za 
naraščajoče potrebe 

podjetij in pritisk

Široka nomenklatura 
sejma, skupaj s 
priročno lokacijo 
Gospodarskega 

razstavišča, ponujata 
podjetjem veliko 

priložnosti za uspešno 
poslovanje!

ROBOTICS - B2B sejem za robotiko in 
brezpilotne sisteme.

Da bi industriji zagotovili popolne rešitve, bodo 
poleg sejma  istočasno potekali še INTRONIKA
trije drugi B2B dogodki v organizaciji ICM d.o.o.

ICT4Industry - B2B sejem za digitalizacijo 
poslovnih sistemov in industrije.

IFAM - B2B sejem za avtomatizacijo, 
mehatroniko, tehnologije senzorjev, meritvene 
tehnologije, računalniški vid, itd.


	Page 1
	Page 2

