
 
 

KARIERNI SEJEM – SEJEM POKLICEV IN IZOBRAŽEVANJE 

13. NOVEMBER 2019, LJUDSKI VRT, ŠPORTNA DVORANA »LUKNA«, 

MARIBOR 
 

 

NAVODILA ZA RAZSTAVLJAVCE 

 

1. Trajanje prireditve: 

    SREDA, 13. november 2019, od 8. do 19. ure.  

 Vrata sejma so odprta  Od 8.00 do 19:00 
 Dostava zjutraj možna  Do 7:00 (in dan pred tem po usklajenem 

dogovoru) 
 Uradna otvoritev 09:30:00 
 Pospravljanje s sejma za razstavljavce 19.00 do 21:00 

 

 

2. Priprava stojnic in razstavnega prostora, pospravljanje stojnic in razstavnega prostora ter odvoz  

    razstavne opreme: 

• priprava stojnic:  

o v TOREK, 12. november 2019, med 13.00 in 18.00 uro, 

o v SREDO, 13. novembra 2019, med 6.00 in 7.30 uro. 

3. RAZSTAVNA ENOTA  -  PODATKI (mere stojnice in informacije o stojnici) 
 
Razstavni prostor zajema: 

Obodne stene Octanorm višine 250 cm, 1. Kom. info pult 
100x50x100 cm, 1. Kom. miza, 2. Kom. stol, 1. Kom. elektro 
Podaljšek 200 v ter 1. Kom. tipski logo napis 
Info pult je 100x50x100 



 
 

 
 
Zadnji rok za naročanje dodatne opreme je 8. 11. 2019. Spisek možne dodatne opreme je v prilogi. 
Naroča se direktno izvajalcu R-8 inžinering (Leon Dečko, leon.decko@r8-inzeniring.si ). Cenik dodatne 
opreme v prilogi. Možen 10% popust za razstavljalce na dodatno opremo. Vsa naročila in 
komunikacija direktno z naročnikom  
 
Razstavne enote bodo imele wifi dostop. Gesla za dostop boste prejeli pred dogodkom.  
 
Vsak udeleženec naj izvede svojo predstavitev v dimenzijah stojnice. Izkoristite možnosti 
predstavitev, da bo zanimiva za mlajšo populacijo. Morebitne zunanje predstavitve so morale biti 
skoordinirane z organizatorjem do sedaj. Obenem prosimo, da  stene stojnice, zapustite v istem 
stanju, kot so bile prevzete.  
 
 
4. NAPISI NA RAZSTAVNI ENOTI 
 
Pripravljen bo enotno in montirani na vašo stojnico na dan dogodka.  Povezano s tem boste prejeli 
elektronsko pošto, kjer vas bo organizator pozval, da ime natančno napišete in takoj vrnete, da vam 
lahko tehnična služba zagotovi  napis. Napis zajema le navedbo razstavljavca brez logotipa.  
 
 
 
 5. POSTAVITEV -  NAPOTKI – izvaja se 12.11. 2019 
 
Razstavne enote bodo postavljene 12.11. (en dan pred dogodkom). Vsak razstavljavec jih mora 
opremiti na ta dan (12.11.). Čas za opremljanje  za razstavljavce je med 13.00 in 18.00.. 
Dvorana je varovana z alarmnim sistemom in se bo 12.11. po končani postavitvi zaklenila in dostop 
potem več ni mogoč. Za razstavljavce, ki imajo tudi postavitev pred dvorano: prostor čez noč ne bo 
varovan.  
POZICIJO RAZSTAVNEGA PROSTORA je navedena pod 11.točko dokumenta. 
 
6. DOSTOP Z AVTOMOBILOM 
  
Dostava zjutraj mogoča do 7:00 ure na dan dogodka, dan pred tem pa normalno dostopno. Za 
parkiranje uporabite urejena parkirišča v okolici, saj jih bo v neposredni bližini zelo malo, največ 1 
avto na razstavljalca. 
 



 
 

   
 
7. PROTOKOL OTOVRITVE 
 
Protokol otvoritve pripravlja MOM. Obveščeni boste pred dogodkom. Pomembno je, da je vsaka 
stojnica pripravljena v celoti do ure otovoritve. 
 
 
8. OSTALI PODATKI: 
 
Za razstavljavce je pripravljen prigrizek. Sendviči bodo dostopni v zgornjih prostorih stadiona Lukna 
(razdeljeni bodo kupončki), a je priporočeno, da sami razmislite kaj vse boste za celodnevno delo na 
sejmu še potrebovali.    
 
 

9. REDITELJI NA SEJMU 

Za dodatni red med obiskovalci sejma bodo skrbeli reditelji, ki bodo v ta namen nosili posebne 

jopiče. Prav tako bo poskrbljeno za varnost s strani profesionalne varnostne službe. 

 

Informativno srečanje rediteljev pred pričetkom sejma, 13. novembra 2019, ob 7.30 uri na INFO 

točki sejma v dvorani »LUKNA«.  

 

Za varnost na sejmu bodo skrbeli varnostniki profeisonalne varnostne službe. 

 

10. INFORMATORJI 

Za dodatne informacije, usmerjanje obiskovalcev med stojnicami bodo skrbeli informatorji, dijaki. 

Vsak informator bo  označen s priponko, ki bo vidna na levi strani oblačila: napis informator,  ime, 

priimek, naziv šole.   

 

Informativno srečanje informatorjev pred pričetkom sejma, 13. november 2019, ob 7.50 uri na 

INFO točki sejma v dvorani »LUKNA«. 

 

 

 



 
 
 

Za vsa morebitna dodatna vprašanja smo vam z veseljem na voljo na naslednjih kontaktih: 

--  

 
Mitja Špes 
Mob.: +386 40 500 510  
Email: mitja@factumevent.com 
Web: www.factumevent.com 

 

 

 

Hvala za vaše zaupanje in sodelovanje. Veliko uspeha pri delu z mladimi, ki se odločajo za svoje 

poklicne in karierni poti. Srečno! 

 

 


