
 
Celje, februar 2018 

 
 

POSEBNA PONUDBA ZA OBČINE – PREDSTAVITE SE KOT APIDESTINACIJA! 
 
 
 

17. in 18. marca 2018 v Sloveniji največje strokovno čebelarsko srečanje in sejem v Evropi 
ApiSlovenija 

Pritegnite k sodelovanju in združite čebelarska društva, certificiranje čebelarje, ponudnike 
apiturizma in apiterapije 

Predstavite se kot apidestinacija več kot 25.000 obiskovalcem na pomladnih sejmih ApiSlovenija, 
Flora, Altermed, Poroka, Festival kave Slovenija in Kulinart 

 
 
 
 
Spoštovani! 
 
 
Tradicionalno se marca na celjskem sejmišču na dnevih čebelarstva ApiSlovenija zberejo čebelarji iz 
širše regije, ki v družbi obiskovalcev spomladanskih celjskih sejmov nakupijo vse potrebno za začetek 
čebelarske sezone ter se v strokovnem delu dogodka pogovorijo o aktualnih temah. Več kot 20.000 
visoko zainteresiranih obiskovalcev se vsako leto v dveh dneh zvrti na sejmišču in v marcu 2018 jim 
želimo skupaj z vami predstaviti ponudbo slovenskih občin s področja apiturizma, apiterapije in 
drugih aktivnosti s področja čebelarstva, ki jih kot turistična destinacija nudite potencialnim 
obiskovalcem. 
 
Predstavitev na sejmu je odlična priložnost za promocijo vaše turistične destinacije v kratkem času! 
Omogočamo vam najem razstavnega prostora s stojnico, kjer se lahko predstavijo različni ponudniki s 
področja apiturizma, ki v kratkem času in z nizkimi stroški dosežejo prepoznavnost destinacije ter si 
zagotovijo nove stranke. 
 

Cena razstavnega prostora z leseno stojnico: 290 € + DDV  
(Ponudba velja za občino in do 3 ponudnike. Prijavnina in vpis v katalog sta vključena v ceno. Cena 290 € + DDV 
velja za prijave prejete do 23.02.2018, od 24.02.2018 je cena 325 € + DDV.) 

 
 
ApiSlovenija zaokrožuje zgodbo marčnih spomladanskih sejmov Flora, Poroka, Altermed, Festival 
kave Slovenija in Kulinart, ki bodo v istem terminu na celjskem sejmišču. 
 
ApiSlovenija skupaj organizirava Čebelarska zveza Slovenije in Celjski sejem. V marcu 2018 bomo 
osrednjo pozornost v strokovnem delu dogodka v soboto namenili ekološkemu čebelarjenju, v 
nedeljo pa bodo predstavljene dobre čebelarske prakse. ApiSlovenija v zadnjem desetletju beleži 



 
nenehno rast števila obiskovalcev in razstavljavcev. Skoraj 3000 kvadratnih metrov razstavnih površin 
razstavljavcem omogoča kakovostno predstavitev ponudbe in dober stik s kupci. Kar 40 odstotkov 
obiskovalcev ApiSlovenija je iz tujine. Na sejmu je vedno večji poudarek na apiterapiji in apiturizmu, 
ki tudi globalno dobivata vedno večji pomen. 
 
 
Več informacij: Helena Kalin, E: helena.kalin@ce-sejem.si; T: 03 5433 213 
 
 
Veselimo se vašega sooblikovanja 41. ApiSlovenija in vas lepo pozdravljamo. 
 
 
 
Boštjan Noč       mag. Robert Otorepec 
Predsednik        izvršni direktor 
Čebelarska zveza Slovenije     Celjski sejem d.d. 
 

  


