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SKRB ZA VSEB INO!

22. MEDNARODNI SEJEM
EMBALAŽE, TEHNIKE
PAKIRANJA IN LOGISTIKE



Spoštovani,

vabimo vas k poslovno učinkoviti predstavitvi vaših izdelkov in storitev na 22. mednarodnem bienalnem sejmu embalaže, 
tehnike pakiranja in logistike INPAK.

INPAK bo potekal v Gornji Radgoni od 20. - 25. avgusta 2022 hkrati z jubilejnim, 60. mednarodnim kmetijsko-živilskim sejmom 
AGRA. Širok krog kakovostnih obiskovalcev iz Slovenije in mednarodnega prostora vam omogoča nagovor izbranih ciljnih 
skupin poslovnih partnerjev in hkrati najširšo promocijo med številnimi ozaveščenimi kupci. Ob pestri sejemski ponudbi jih 
bodo privabljali odmevni strokovni ter poslovni dogodki, srečanja in razstave. Med njimi bo tudi razstava izdelkov, ki bodo v 
maju 2022 sodelovali na natečaju 39. Slovenski oskar za embalažo pod pokroviteljstvom Gospodarske zbornice Slovenije.

Za dodatne informacije sta vam z veseljem na voljo projektni vodja sejma INPAK  
Boris Erjavec, boris.erjavec@pomurski-sejem.si, tel. 02 5642 115 in  
projektni vodja natečaja Slovenski oskar za embalažo,  
Miran Mate, miran.mate@pomurski-sejem.si, tel.: 041 263 107.

Izkoristite paket inovativnega sodelovanja, ki vam zagotavlja trajnostni uspeh!

Vljudno vabljeni!

Pomurski sejem d.o.o.
Janez Erjavec, predsednik uprave

Sočasna sejma INPAK in AGRA vam ponujata množico kakovostnih srečanj s poslovnimi partnerji in potrošniki v 
najkrajšem času in na enem mestu. V letu 2018 sta na 71.300 kvadratnih metrov površin predstavila 1840 razstavljavcev 
iz 32 držav, ogledalo pa si ju je kar 117.000 obiskovalcev.
Do uspešne sejemske predstavitve vam bomo z veseljem pomagali tudi sodelavci Pomurskega sejma. Zavedamo se 
namreč, da je uspeh celotne prireditve odvisen od kakovostnega in uspešnega sodelovanja vsakega posameznega 
razstavljavca.
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POSLOVNE VSEBINE 
RAZSTAVNI PROGRAM

EMBALAŽA
• vse vrste embalaže
• embalažni materiali
• dodatki za embalažo
• stroji in oprema za izdelavo embalaže
• konstruiranje in oblikovanje embalaže
• grafične storitve za embalažno industrijo
• svetovalne storitve za embalažno industrijo
• ravnanje z embalažo in odpadno embalažo

PAKIRANJE
• pakirna tehnologija (stroji in druge naprave  
 za pakiranje)
• sistemi in tehnike označevanja
• paletiranje

LOGISTIKA
• skladiščna tehnologija
• transportna tehnologija
• naprave za manipuliranje
• logistični procesi

TRGOVINA
• oprema in sistemi za trgovske lokale
• e-trgovina

TRŽNO KOMUNICIRANJE
• tržnokomunikacijske storitve in materiali
• oprema prodajnih mest

TRAJNOSTNA EMBALAŽA
• embalaža iz enotnega materiala
• 100 % reciklirani in reciklažni materiali
• biorazgradljivi materiali
• embalaža za večkratno uporabo

OBLIKOVANJE EMBALAŽE

NOVI TRENDI

INOVACIJE NA PODROČJU EMBALAŽE
• pametna embalaža
• aktivna embalaža
• novi embalažni materiali
• označevanje in upoštevanje načela sledljiv osti ter  
 nove tiskarske tehnike

RAVNANJE Z ODPADNO EMBALAŽO

STROKOVNI POUDARKI

39. SLOVENSKI OSKAR ZA EMBALAŽO

Odprti javni natečaj za odlične dosežke na področju embalaže bo tudi v 
letu 2022 svoje nagrajence predstavil na sejmu INPAK, kjer bodo sodelujoči 
izdelki predstavljeni na posebni razstavi, hkrati pa bo na sejmu tudi slavnostna 
razglasitev in podelitev nagrad.

Ocenjevanje bo maja 2022, rok za prijavo je 21. marec 2022.

Namen natečaja je oceniti in nagraditi najuspešnejše dosežke vseh vrst embalaže, sestavnih delov embalaže, 
prototipov in izboljšav embalaže.

Natečaj je odprt za proizvajalce in uporabnike embalaže, konstruktorje in avtorje tehničnih izboljšav iz Republike 
Slovenije in iz drugih držav.

Natečaj je pod pokroviteljstvom Gospodarske zbornice Slovenije.

Več informacij o natečaju: 
Miran Mate, M: 041 263 107, E: miran.mate@pomurski-sejem.si in na spletni strani www.pomurski-sejem.si
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22. MEDNARODNI SEJEM
EMBALAŽE, TEHNIKE
PAKIRANJA IN LOGISTIKE
20.–25. avgust 2022, 
Gornja Radgona

DELOVNI ČAS SEJMA
Od sobote do četrtka: 9.00–18.00

ROK PRIJAVE
15. april 2022

Boris Nicolas Erjavec
izvršni direktor
T: +386 (0)2 5642 115
E: boris.erjavec@pomurski-sejem.si

Miran Mate
projektni vodja
M: +386 (0)41 263 107
E: miran.mate@pomurski-sejem.si

INFORMACIJE:

POMURSKI SEJEM, D.O.O.
Cesta na stadion 2, 9250 Gornja Radgona, Slovenija | T: +386 2 56 42 100 | info@pomurski-sejem.si | www.inpak.pomurski-sejem.si

Madžarska
Mac-Line Hungary Ltd.
1 93 Felszabadulás Str.
Röszke H-6758
T/F: +36 62 430 861
E: office@macline.hu
www.macline.hu

Hrvaška
Manox d.o.o.
Marjan Novak
Pušćine, Čakovečka 79
40305 Nedelišće
T: +385 0 98 241 952
T/F: +385 0 40 895 196
E: manox@manox.hr

Slovaška
Štefan Kunčak
Plzenska 4
83103 Bratislava 3
T: +421 907 729 407
E: skuncak@gmail.com

Italija
TURISMO srl
Viale S. Marco, 58
30020 Venezia Italia
T:+39 377 2394638
E: fiera.radgona@gmail.com
www.turismosrl.it

Turčija
Meridyen International Fair Organization
Halil Rıfat Paşa Mahallesi, Abdullah Eraslan caddesi, 
Güler 1 Sokağı No:51, 34384 Şişli, Turkey
T: +90 212 210 50 50
E: info@meridyenfair.com
www.meridyenfair.com

PREDSTAVNIŠTVA:


