
ZELENA ZA PRIHODNOST.

4. - 7. 4. 2018
Gornja Radgona

www.pomurski-sejem.si

GREEN

4. MEDNARODNI SEJEM

TRAJNOSTNIH TEHNOLOGIJ IN 
ZELENEGA ŽIVLJENJSKEGA SLOGA



Hkrati s sejmom GREEN bo potekal SEJEM MEGRA, Mednarodni sejem gradbeništva, energetike, komunale in obrti.
V letu 2016 je združena sejemska prireditev privabila 220 razstavljavcev iz 7 držav, ki so se na 9.200 m2 razstavnih
površin predstavili 10.000 obiskovalcem.

Spoštovani!
K poslovno učinkoviti predstavitvi naprednih zelenih izdelkov, storitev, tehnologij in zamisli vas od 4. do 7. aprila 2018
vabi GREEN, mednarodni sejem trajnostnih tehnologij in zelenega življenjskega sloga v Gornji Radgoni.

Sejem GREEN bo na stičišču Slovenije z Avstrijo, Hrvaško in Madžarsko četrtič povezal znanstvenike, inovatorje, vladne
in nevladne ustanove, podjetja, ponudnike in potrošnike, ki želijo v prihodnost zapisati zeleno sled. Na razstavnih prostorih
bo predstavljal inovativne trajnostne dosežke in etične poslovne ponudbe. S strokovnimi srečanji in razstavami bo poskrbel
za izmenjavo smelih zamisli, prodornih raziskav in navdušujočih praks.

Vabimo vas, da prepričate ozaveščene obiskovalce sejma GREEN s svojo ponudbo inovacij in zelenih tehnologij, 
izkoriščanja obnovljivih virov energije, varovanja in sanacije okolja, trajnostnega urbanizma ter gradbeništva. Ponudite jim
prednosti krožnega podjetništva, obrti in industrije, naravnega bivanja, modro - zelene mobilnosti in ekološke pridelave.
Navdušite jih z zamislimi, s storitvami in izdelki za zeleno potrošnjo in trajnosten življenjski slog!

Vljudno vabljeni!

Pomurski sejem d.d.
Janez Erjavec, Predsednik uprave

GREEN



ZELENE TEHNOLOGIJE IN 
INOVACIJE
•raziskave in razvoj

•tehnologije prihodnosti

•informatika in elektronika

•novi pristopi pri pridelavi hrane

•okoljsko inteligentni izdelki

OBNOVLJIVI VIRI ENERGIJE
•sončna, vetrna, geotermalna energija

•gorivne celice

•plin

•hidroenergija

•biomasa

•energija iz odpadnih materialov

TRAJNOSTNI URBANIZEM,
GRADBENIŠTVO IN 
ARHITEKTURA

•prostorsko načrtovanje

•eko in bio gradnja ter sanacija objektov

•urejanje okolice

OKOLJU PRIJAZNA MOBILNOST
•elektrovozila in polnilne postaje 

•hibridi

•vozila na utekočinjen plin

•alternativna vozila in storitve

KROŽNA OBRT, PODJETNIŠTVO
IN INDUSTRIJA
•proizvodnja in izdelki, prijazni okolju in 

človeku v celotnem življenjskem ciklusu

•zelena delovna mesta

•zdravo in varno delovno okolje

VAROVANJE IN SANACIJA
OKOLJA
•preprečevanje vodnih izgub

•ekološke čistilne naprave 

•okoljevarstvena tehnika in storitve

BIVANJE Z NARAVO
•eko – bio pohištvo

•zelena - bela tehnika in mali gospodinjski 
aparati 

•novi pristopi k prehrani

•oprema in sredstva za čiščenje

•prečiščevanje vode in zraka

•ravnanje z odpadki

•hišne živali in rastline 

•vrt doma

ZELENA POTROŠNJA IN 
ŽIVLJENJSKI SLOG
•trajnostno oblikovanje

•moda

•zdravje in osebna nega

•oddih in prosti čas

•človeku in okolju prijazni potrošni izdelki

SREČANJA, POSVETI IN 
OKROGLE MIZE
•okoljske inovacije

•prehod iz linearnega na krožno gospodarstvo

•povečanje samooskrbe z energijo

•prehod na obnovljive vire energije

•učinkovito upravljanje z naravnimi viri

•zagotavljanje kakovosti bivalnega in 
delovnega okolja

•zelena delovna mesta

•trajnostno gospodarjenje z gozdom in lesom

•spodbujanje zelene potrošnje

•trajnostni urbani razvoj

•trajnostna gradnja in sanacije 

•energetska prenova stavb

•trajnostna mobilnost

•najboljše zelene prakse 

•ekološka pridelava 

SVETOVANJA
•energetska svetovanja

•svetovanja za trajnostno gradnjo in sanacijo
objektov

•svetovanja za trajnostno opremo domov in
bivanje

•nasveti za varovanje okolja 

•izobraževalni dogodki za mladino

R A Z S T A V N I
P R O G R A M  

S T R O K O V N I
P R O G R A M  B2B DOGODEK

•kooperacijsko srečanje MEET4BUSINESS



Pomurski sejem d.d.
Cesta na stadion 2
9250 Gornja Radgona, Slovenija
Tel.: 02/ 5642 116
Faks: 02/ 5642 160
E-pošta: info@pomurski-sejem.si

Informacije: 

Mateja Jaklič
izvršna direktorica
T: +386 (0)2 5642 116
E: mateja.jaklic@pomurski-sejem.si

Boris Nicolas Erjavec
projektni vodja
T: +386 (0)2 5642 115
E: boris.erjavec@pomurski-sejem.si

Miran Mate
projektni vodja
M: +386 (0)41 263 107
E: miran.mate@pomurski-sejem.si

Predstavništva: 

Hrvaška
Manox d.o.o., Marjan Novak
Pušćine, Čakovečka 79
40305 Nedelišće
T: +385 0 98 241 952
T/F: +385 0 40 895 196
E: manox@manox.hr

Madžarska
Mac-Line Hungary Ltd.
193 Felszabadulás Str., Röszke H-6758
T/F: +36 62 430 861
E: office@macline.hu
Web: www.macline.hu

Slovaška
Štefan Kunčak 
Plzenska 4, 83103 Bratislava 3
T: +421 907 729 407 
E: skuncak@gmail.com

T E R M I N  I N  K R A J :
4. - 7. april 2018, Gornja Radgona

ROK PRIJAVE: 
22. januar 2018

DELOVNI ČAS SEJMA:
od srede do sobote od 9.00 do 17.00 ure

GREEN

Z načrtnim sodelovanjem do najboljših učinkov!
Sejem GREEN vam ponuja množico kakovostnih srečanj s poslovnimi partnerji in kupci v najkrajšem času in na enem mestu.
Do uspešne sejemske predstavitve vam bomo z veseljem pomagali tudi sodelavci Pomurskega sejma. Zavedamo se namreč,
da je uspeh celotne prireditve odvisen od kakovostnega in uspešnega sodelovanja vsakega posameznega razstavljavca. 

www.pomurski-sejem.si


