
ROK ZA PRIJAVO JE 24. SEPTEMBER 2020.

Ali ste:

Organizator si pridržuje pravico do popravka cen z uporabo klavzule vpliva spremenjenih okoliščin, katerih na dan formiranja cen ni mogel predvideti (112. 
člen OZ-a). Vse cene so v EUR. V cenah ni upoštevan zakonsko določen davek na dodano vrednost. Razstavljavec s podpisano prijavnico sprejema Pravilnik 
o splošnih pogojih sodelovanja na spletnem MOS-u (na hrbtni stani prijavnice oz. na spletni strani Celjskega sejma www.ce-sejem.si), ki je sestavni del 
prijavnice in sestavni del pogodbe.

Kraj in datum Žig in podpis

NAROČAMO

CENA

Mobilni tel.:

Faks:

       NE    ID za DDV ali davčna št.:

        DA       NE       IBAN:

Celjski sejem, 8.-22. oktober 2020

      Proizvajalec

      Ponudnik storitev

      Trgovec na veliko

      Trgovec na malo

      Posrednik/zastopnik

      Drugo

Razstavni program:
      Gradnja in obnova doma

      Kamping in karavaning,     
       turizem in prehrana

      Oprema in materiali za 
      obrt in industrijo

      Izdelki široke potrošnje

       Poslovne storitve in poslovne    
  priložnosti v tujini

Prijavnica

Točen naziv podjetja: 

Ulica:

Poštna št. in kraj: 

Kontaktna oseba:

Telefon kont. osebe:

E-pošta kont. osebe: 

Telefon za katalog:

E-pošta za katalog:

Spletni naslov:

Direktor/ica:

Transakcijski račun podjetja: 

Naziv in enota banke: 

Zavezanec za DDV:        DA 

Proračunski uporabnik:

CELJSKI SEJEM d.d. 
Dečkova 1, 3000 Celje, Slovenija 
T: 03 54 33 000, F: 03 54 19 164

E: info@ce-sejem.si, www.ce-sejem.siSPLETNI.

Ustrezno označite z  x

VSEBINAUstrezno označite z  x 

SPLETNI MOS 
KLASIK

Na strani vsakega razstavljavca bo klepetalnik, ki omogoča direktno pisno komunikacijo s stranko v živo. 
V stran je integriran ZOOM in/ali Google Meet in/ali Skype ter Viber za video klice.
Razdelek za izpostavitev novosti.
Razdelek za izpostavitev sejemskih ugodnosti.
Opis podjetja in izdelkov.
Galerija slik vaših izdelkov.
Videoposnetki vaših izdelkov, podjetja, novosti itd.
Funkcije inteligentnega povezovanja - samodejno povežejo ustrezne obiskovalce z razstavljavci in obratno.
Funkcije iskanja, tako da lahko obiskovalci najdejo razstavljavce (z uporabo krovnega iskalnika, 
seznamov imenikov, seznamov kategorij itd.).

Namesto: 
1.550 EUR

PRVIČ
SAMO: 

550 EUR

Vaša ponudba blaga in storitev na spletnem MOS-u:

1.

2.

3.

SOGLASJE ZA eRAČUNE: Soglašamo, da se nam po 
elektronski pošti v izvorni obliki (eSlog) vročajo računi in 
ostali dokumenti, ki se nedvoumno nanašajo na račune. 
Prosimo, označite!       NE        DA, navedite E-mail naslov za 
eRačune:

SPLETNI MOS 
PREMIUM

Livestream vodene predstavitve vašega podjetja (vnaprej določen urnik predstavitve v našem mobilnem 
studiu, nastavitev premiere livestreaminga na FB-ju, YT, spletni strani spletnega MOS-a in predstavitveni 
strani naročnika, predvajanje v živo na FB in YT strani Celjski sejem, možnost komunikacije z gledalci v živo 
(vprašanja, komentarji), integracija video predstavitve v stran na Spletnem MOS-u in posredovanje 
videa naročniku.
Na strani vsakega razstavljavca bo klepetalnik, ki omogoča direktno pisno komunikacijo s stranko v živo. 
V stran je integriran ZOOM in/ali Google Meet in/ali Skype ter Viber za video klice.
Razdelek za izpostavitev novosti.
Razdelek za izpostavitev sejemskih ugodnosti.
Opis podjetja in izdelkov.
Galerija slik vaših izdelkov.
Videoposnetki vaših izdelkov, podjetja, novosti itd.
Funkcije inteligentnega povezovanja - samodejno povežejo ustrezne obiskovalce z razstavljavci in obratno. 
Funkcije iskanja, tako da lahko obiskovalci najdejo razstavljavce (z uporabo krovnega iskalnika, seznamov 
imenikov, seznamov kategorij itd.).

Namesto: 
1.900 EUR

PRVIČ
SAMO: 

690 EUR



PRAVILNIK O SPLOŠNIH POGOJIH SODELOVANJA NA SPLETNEM MOS-u 2020

1. SPLOŠNA DOLOČILA
Splošni pogoji se navezujejo na prireditev SPLETNI MOS 2020, ki je predmet prijave. Organizator je podjetje Celjski sejem d.d..
Razstavljavci so osebe ali podjetja (vključno z njihovimi predstavniki), ki pošljejo prijavo.  Pogodba je pogodba sklenjena med
razstavljavcem in organizatorjem, katere del tvorijo ti pogoji. Splošni pogoji opredeljujejo razmerja med razstavljavcem in
organizatorjem prireditve glede sodelovanja, medsebojnih finančnih obveznosti, poravnavi kakršnekoli škode in podobnega v zvezi s
prireditvijo. So sestavni del pogodbe o udeležbi na prireditvi. Če nastopi situacija, ki je splošni pogoji ne predvidevajo, se uporabljajo
uzance, oziroma dobri poslovni običaji.

2. PRIJAVA NA SPLETNI MOS 2020
Prijava za sodelovanje na prireditvi mora biti predložena izključno na priloženem tipsko-prijavnem obrazcu, ki mora biti uradno
izpolnjen in podpisan ter vrnjen Celjskemu sejmu d.d. in na podlagi katerega razstavljavec vstopa v pogodbeni odnos. Prijavnico je
potrebno dostaviti organizatorju v predvidenem roku prijave.

3. OBVEZNOSTI RAZSTAVLJAVCA
Razstavljavec je dolžan svojo predstavitev na Spletnem MOS-u pripraviti v skladu z navodili organizatorja. V delovnem času prireditve
(razen ob vikendih) je razstavljavec dolžan zagotoviti vsaj eno osebo, ki bo vsak dan med 9.00 in 16.00 na voljo obiskovalcem
Spletnega MOS-a za komunikacijo v živo na daljavo.

4. ZAVRNITEV PRIJAVE IN RAZVELJAVITEV POGODBE
Organizator ima pravico zavrniti prijavo oz. že sklenjeno pogodbo v primerih:
(a) če je razstavljavec v času prijave ali sklenjene pogodbe v poravnalnem ali stečajnem likvidnostnem postopku;
(b) če ima organizator do razstavljavca odprte terjatve od prejšnjih prireditev ali drugih oblik sodelovanja;
(c) če predstavitev razstavljavca ne ustreza prireditvi po vsebini in namenu.

5. PLAČILNI POGOJI
Razstavljavec se obveže plačati storitve po cenah, ki so navedene v tej prijavi. DDV ni vključen v navedene cene. Po prejetju
podpisane prijave organizator pošlje razstavljavcu predračun, ki ga mora v celoti poravnati v valutnem roku. Plačilo predračuna je
pogoj za sodelovanje na prireditvi. V primeru zamude plačila organizator lahko zaračuna zakonite zamudne obresti. Organizator se
zavezuje, da bo izstavljal račune v skladu z veljavno zakonodajo.

6. ODPOVED S STRANI RAZSTAVLJAVCA
V primeru, da razstavljavec odpove sklenjeno pogodbo manj kot 15 dni pred začetkom prireditve, se obveže plačati 100 % cene
naročenih storitev.  Razstavljavec mora odpoved pogodbe sporočiti pisno. Datum priporočene pošiljke oz. datum sprejema pisne
odpovedi, se šteje za dan podane odpovedi.

7. PROMOCIJA SPLETNEGA MOS-a 2020
Razstavljavec s podpisom prijave na prireditev dovoljuje organizatorju uporabo kontaktnih podatkov (naziv podjetja, naslov,
kontaktno osebo in kontaktni telefon, e-mail) za potrebe promocije dogodka, ki jih organizator pripravlja skupaj z različnimi
medijskimi hišami oz. podjetji. Vsi osebni podatki in podatki pravnih oseb bodo varovani v skladu s splošnimi akti organizatorja s
področja varovanja osebnih podatkov in skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1). Podlaga za posredovanje in javno
objavo imena in priimka kontaktne osebe in tel. št. in e-maila fizične osebe, ki je zaposlena pri razstavljavcu predstavlja 106. člen
ZVOP-1, ki določa: »Upravljavci osebnih podatkov lahko javnosti posredujejo in javno objavijo osebno ime, naziv ali funkcijo, službeno
telefonsko številko in naslov službene elektronske pošte predstojnika in tistih zaposlenih, katerih delo je pomembno zaradi
poslovanja s strankami oziroma uporabniki storitev, do uveljavitve posebnega zakona, ki bo uredil ta vprašanja.«

8. KONČNE DOLOČBE
Organizator si pridržuje pravico do spremembe, popravkov ali dopolnitve pogojev sodelovanja za boljšo izvedbo prireditve oziroma
lahko v določenih primerih odstopi od kateregakoli izmed pogojev. Morebitne spore bosta pogodbeni strani poskušali rešiti po mirni
poti. Če to ne bi bilo mogoče, se v primeru spora uporablja pravo Republike Slovenije, za reševanje sporov pa je pristojno stvarno
pristojno sodišče v Celju.

UPRAVA SEJMA

10.00 in 18.00
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