
Predstavitev ponudbe SPLETNEGA MOS-a



MOS na novi lokaciji 
– SPLETU.
Spletni MOSSpletni MOS  je digitalna oživitev tradicionalnega je digitalna oživitev tradicionalnega 
MOS-a. Z njim želimo MOS približati novim ciljnim MOS-a. Z njim želimo MOS približati novim ciljnim 
skupinam in hkrati ohranjati stik z našimi zvestimi skupinam in hkrati ohranjati stik z našimi zvestimi 
obiskovalci. obiskovalci. 
Spletni MOS z dobro prepoznavno blagovno znam-Spletni MOS z dobro prepoznavno blagovno znam-
ko in 53-letno tradicijo pomaga vam, razstavljavcem, ko in 53-letno tradicijo pomaga vam, razstavljavcem, 
povečati doseg in ponuditi novo pot do potencial-povečati doseg in ponuditi novo pot do potencial-
nih kupcev.nih kupcev.



  
Projekt zagotavlja interaktivni pristop, nadgrajen z Projekt zagotavlja interaktivni pristop, nadgrajen z 
aktualnimi marketinškimi pristopi. aktualnimi marketinškimi pristopi. 

Razstavljavci in obiskovalci se boste povezovali na Razstavljavci in obiskovalci se boste povezovali na 
naši platformi s klepetalnikom v živo, video konfe-naši platformi s klepetalnikom v živo, video konfe-
rencami in tako obudili pristen stik v živo.rencami in tako obudili pristen stik v živo.
  
SPLETNI MOSSPLETNI MOS  je dostopen tako obiskovalcem, je dostopen tako obiskovalcem, 
kot  tudi razstavljavcem na vseh napravah, ki ima-kot  tudi razstavljavcem na vseh napravah, ki ima-
jo  dostop do spleta, prav tako pa razstavljavcem jo  dostop do spleta, prav tako pa razstavljavcem 
omogoča transparentno in hitro analizo uspešnosti omogoča transparentno in hitro analizo uspešnosti 
predstavitve na predstavitve na SPLETNEM MOS-uSPLETNEM MOS-u..

Kako je zasnovan 
SPLETNI MOS?



PAKETI
KLASIK PREMIUM

Klepetalnik, ki vam bo omogočal direktno pisno komunikacijo s stran-Klepetalnik, ki vam bo omogočal direktno pisno komunikacijo s stran-
ko v živo.ko v živo.

Integriran ZOOM in/ali Google Meet in/ali Skype ter Viber za video Integriran ZOOM in/ali Google Meet in/ali Skype ter Viber za video 
klice.klice.

Razdelek za izpostavitev novosti.Razdelek za izpostavitev novosti.

Razdelek za izpostavitev sejemskih ugodnosti.Razdelek za izpostavitev sejemskih ugodnosti.

Opis vašega podjetja in izdelkov.Opis vašega podjetja in izdelkov.

Galerija slik vaših izdelkov.Galerija slik vaših izdelkov.

Videoposnetki vaših izdelkov, podjetja, novosti itd.Videoposnetki vaših izdelkov, podjetja, novosti itd.

Funkcije inteligentnega povezovanja – samodejno povežejo ustrezne Funkcije inteligentnega povezovanja – samodejno povežejo ustrezne 
obiskovalce z razstavljavci in obratno.obiskovalce z razstavljavci in obratno.

Funkcije iskanja, tako da lahko obiskovalci najdejo razstavljavce (z upo-Funkcije iskanja, tako da lahko obiskovalci najdejo razstavljavce (z upo-
rabo krovnega iskalnika, seznamov imenikov, seznamov kategorij itd.).rabo krovnega iskalnika, seznamov imenikov, seznamov kategorij itd.).

Prenos v živo vodene predstavitve vašega podjetja (vnaprej določen Prenos v živo vodene predstavitve vašega podjetja (vnaprej določen 
urnik predstavitve v našem mobilnem studiu.urnik predstavitve v našem mobilnem studiu.
Podrobneje: nastavitev premiere prenosa v živo na spletnih platformah Podrobneje: nastavitev premiere prenosa v živo na spletnih platformah 
(Facebook, Youtube, spletnih straneh MOS-a in Celjskega sejma in s (Facebook, Youtube, spletnih straneh MOS-a in Celjskega sejma in s 
tem možnost komunikacije z gledalci v živo (vprašanja, komentarji).tem možnost komunikacije z gledalci v živo (vprašanja, komentarji).

Klepetalnik, ki vam bo omogočal direktno pisno komunikacijo s stran-Klepetalnik, ki vam bo omogočal direktno pisno komunikacijo s stran-
ko v živo.ko v živo.

Integriran ZOOM in/ali Google Meet in/ali Skype ter Viber za video Integriran ZOOM in/ali Google Meet in/ali Skype ter Viber za video 
klice.klice.

Razdelek za izpostavitev novosti.Razdelek za izpostavitev novosti.

Razdelek za izpostavitev sejemskih ugodnosti.Razdelek za izpostavitev sejemskih ugodnosti.

Opis vašega podjetja in izdelkov.Opis vašega podjetja in izdelkov.

Galerija slik vaših izdelkov.Galerija slik vaših izdelkov.

Videoposnetki vaših izdelkov, podjetja, novosti itd.Videoposnetki vaših izdelkov, podjetja, novosti itd.

Funkcije inteligentnega povezovanja - samodejno povežejo ustrezne Funkcije inteligentnega povezovanja - samodejno povežejo ustrezne 
obiskovalce z razstavljavci in obratno.obiskovalce z razstavljavci in obratno.

Funkcije iskanja, tako da lahko obiskovalci najdejo razstavljavce (z upo-Funkcije iskanja, tako da lahko obiskovalci najdejo razstavljavce (z upo-
rabo krovnega iskalnika, seznamov imenikov, seznamov kategorij itd.).rabo krovnega iskalnika, seznamov imenikov, seznamov kategorij itd.).

Cena: 

 

Cena: 

 

namesto 1 550€
prvič samo 550 €

namesto 1 900€
prvič samo 690 €



PREDNOSTI SPLETNEGA MOS-aPREDNOSTI SPLETNEGA MOS-a

ZA OBISKOVALCEZA OBISKOVALCEZA RAZSTAVLJAVCEZA RAZSTAVLJAVCE

Precej nižji vložek - tako finančni, kot organizacijski.Precej nižji vložek - tako finančni, kot organizacijski.

Varovanje svojega osebja in strank pred COVID-19.Varovanje svojega osebja in strank pred COVID-19.

Večji doseg.Večji doseg.

Dostop do obstoječih in novih strank.Dostop do obstoječih in novih strank.

Transparentna in hitra analiza uspešnostiTransparentna in hitra analiza uspešnosti
 predstavitve. predstavitve.

GO GREEN: Spletni MOS ščiti okolje. Manj potovanj, GO GREEN: Spletni MOS ščiti okolje. Manj potovanj, 
manj materiala = manjši vpliv na okolje.manj materiala = manjši vpliv na okolje.

Svetovalnice v živo.Svetovalnice v živo.

Pogovori in informacije iz prve roke v živo s pomočjo Pogovori in informacije iz prve roke v živo s pomočjo 
klepetalnikov (live chat, ZOOM, Skype).klepetalnikov (live chat, ZOOM, Skype).

Zaščita pred COVID-19.Zaščita pred COVID-19.

Ekskluzivne sejemske ugodnosti.Ekskluzivne sejemske ugodnosti.

Predstavitev aktualnih novosti.Predstavitev aktualnih novosti.

Več istovrstnih ponudnikov na enem mestu.Več istovrstnih ponudnikov na enem mestu.

Vse informacije na enem mestu.Vse informacije na enem mestu.

Hitra primerjava ponudnikov.Hitra primerjava ponudnikov.



 
Vabljeni, da se nam pridružite na SPLETNEM MOS-u – 

od 8. do 22. oktobra 2020.

Na prvem pravem spletnem sejmu v Sloveniji!

Tel: +386 (0)3 54 33 000

Fax: +386 (03) 54 19 164

E-pošta: info@ce-sejem.si

/celjskisejem

/celjski-sejem-d-d/

@celjski_sejem

http://www.youtube.com/user/celjskisejem
https://www.linkedin.com/company/celjski-sejem-d-d/
http://www.instagram.com/celjski_sejem/
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