Z nami do uspešnega in varnega dogodka,
tudi v času ukrepov COVID-19

CELJSKI SEJEM

S PONOSOM VAM PREDSTAVLJAMO PREDNOSTI
KONGRESNEGA CENTRA CELJE:
Odlična lokacija: v knežjem meu
Celje v bližini naanitev za vsak žep
in reljaj od glavnih menih znamenitoi
Enoavna doopno: samo
2 min od izvoza AC LJ – MB
Bližina letališč (LJ: 80 km,
ZG: 115 km, GZ: 120 km)

OPREMA
možno liveream dogodka
predavitvena oprema (LCD projektorji)
siem ozvočenja
digitalni avdio konferenčni siem z digitalnim snemanjem
info siem s podatki o dogajanju (TV zasloni)
žični in brezžični internet doop
žični in brezžični mikrofoni
oder in govorniški pulti
računalnik za prikaz predavitev z internetno povezavo
možno najema kabine za prevajanje
urejeni pomožni proori za govornike in naopajoče
regiracijski pult, recepcija in mobilne garderobe

1.000 brezplačnih parkirišč
Sodobno opremljene dvorane, ki jih
odlikuje visoka fleksibilno poavitve
Idealno prizorišče tako za velike,
srednje kot tudi manjše dogodke

Izkušena ekipa, konkurenčno
in visoka raven oritev
Zavezano k boljšim okoljskim
izidom, certifikat CO2neutral
Certifikat ''Varno in zdravo na dogodke''
Zagotavljanje varnoi ter upoštevanje
priporočil in ukrepov povezanih s COVID-19

POGOSTITVE
Skrbno izbrani vrhunski goinci za vsak dogodek posebej
pripravijo raznoliko ponudbo, ki se kar najbolj prilega željam
organizatorja. Naj bo to odmor za kavo, kosilo, slavnona
pogoitev (banket) ali kaj drugega, izvedena bo na visokem
nivoju skladno s priporočili NIJZ.

NAZIV DVORANE

m2

KINO POSTAVITEV

MODRA DVORANA

750 m2

160

MODRA DVORANA 1 ali 2
(polovica modre dvorane)

350 m2

65

MALA KONGRESNA DVORANA

320 m2

55

DVORANA CELJANKA

160 m2

35

Opomba: v vseh dvoranah je vzpoavljena brezžična internetna povezava z dinamičnim IP naslovom (512kb/s)
CERTIFIKAT ''VARNO IN ZDRAVO NA DOGODKE'':
V družbi Celjski sejem d.d. se zavedamo odgovornoi v času ukrepov proti virusu Covid-19, zato smo sprejeli
dodatne andarde za preprečevanje okužb in skrbimo za najvišji nivo varnoi za udeležence različnih dogodkov.
Namen andardov je zagotavljanje višje opnje zdravvene varnoi udeležencev dogodkov in zaposlenih. Poleg
tega bodo andardi odigrali pomembno promocijsko vlogo tako v Sloveniji kot tudi na mednarodnem tržišču.
Celjski sejem d.d. si je prislužil certifikat Varno in zdravo na dogodke za obe področji:
- kot prizorišče za dogodke
- kot organizator dogodkov
Izdajatelj certifikata: Kongresni urad Slovenije

Higienski standardi v času ukrepov Covid, sprejeti za zagotavljanje varnosti
udeležencev dogodkov:
Zmanjšana kapaciteta dvoran, zagotovljen razmik med sedeži najmanj 1,5 m v vse smeri.
Zagotovljen dvosmeren pretok udeležencev, kjer tloris to dopušča.
Zadona količina obešalnikov v garderobi, za urezen razmik med oblačili.
Brezkontaktni senzorski razkuževalci rok nameščeni v preddverjih, pred dvoranami in toaletami.
Razkužila za površine in papirnate brisače na voljo na govorniškem pultu oz. na omizjih v dvoranah.
Redno razkuževanje skupnih površin in najbolj izpoavljenih elementov, kjer se odvijajo dogodki in srečanja: regiracijski
pulti, kljuke, ograje, dvigalo, mize, tipkovnice in vsa konferenčna tehnična oprema, ki je v iku z različnimi uporabniki
(mikrofoni, prenosni računalniki, oala tehnična oprema,…). Za vsak dogodek se vodi evidenca, ki je na vpogled tako priojnim
službam kot organizatorju dogodka.
Objekt ima vgrajeno vrhunsko prezračevanje, ki ureza vsem navodilom NIJZja.
Večina dvoran ima možno naravnega zračenja (okna in dnevno svetlobo).
Urejena je izolacijska soba, v primeru zaznave okužbe v času dogodka.
Podpora organizatorju pri zagotavljanju varnoi (termometer, rokavice, maske, razkužila, varnona in medicinska služba, čiščenje,
razkuževanje med dogodkom, števec prisotnoi v dvoranah itd. - po naročilu).
Pogoitve pripravljene in porežene skladno s rogimi protokoli varnoi (razdeljevanje, predpakiranje).
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