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Organizacija:

Pristovškova 16, SI - 3212 Vojnik, Slovenija
T: +386 3 620 07 03, e-mail: ifam@icm.si

 www.icm.si

Kraj in lokacijaPrednosti sejma

ź IFAM je B2B sejem, ki je fokusiran na tržišče 
Slovenije, Hrvaške in širše regije;

ź IFAM je promocijska platforma za predstavi-
tev novosti, proizvodov, tehnologij in storitev, 

      Vzpostavljanje novih poslovnih kontaktov, 
     Pospeševanje obstoječih  odnosov,

ź Širitev znanja - sodelujte pri bogatem ob- 
sejemskem programu z referati, delavnicami, 
prezentacijami, demonstracijami v živo v 
okviru Business Foruma,

ź Networking:

ź Obiskovalci B2B sejmov so strokovnjaki, ki  
iščejo rešitev za poslovne izzive, s katerimi se 
soočajo vsak dan,

ź Brezplačna in številčno neomejena vabila za 
obiskovalce, 

ź Prihranite čas in denar - srečajte obstoječe in 
potencialne poslovne partnerje na enem 
mestu v samo treh dneh,

ź Izkoristite naša orodja - Newsletter in web 
Novice za industrijo, kjer lahko brezplačno 
predstavljate svoje podjetje in objavljate 
tehnične novosti,

ź Izboljšanje prepoznavnosti blagovne znamke 
in imidža podjetja  

ź B2B Matchmaking - s pomočjo naše online 
aplikacije, lahko časovno uskladite vaše 
sestanke s partnerji, da bi zagotovili optimal-
no komunikacijo in omogočali ponujanje 
rešitev, ki ustrezajo potrebam strank, 

     Ne glede na cilje vašega podjetja, vam jih   
                bo IFAM pomagal uresničiti!
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Profil razstavljavca

x Tehnologijo pogonov
x Napajalnimi sistemi

x Mehatroniko 
x Procesno avtomatiko
x Proizvodno avtomatiko
x Avtomatizacijo logistike 

in označevanja

x Avtomatizacijo 

x Sistemi nadzora
x Senzoriko 

Storitve in ponudniki storitev
Raziskave & Razvoj

Izobraževalne ustanove
Združenja, društva

Nevladne organizacije
Mediji in založniki

x Računalniškimi aplikacijami
x Sistemi in napravami za varovanje in 

opazovanje

x Montažo in operativno tehnologijo

x Sistemi meritev, testiranja in kontrole
x Sistemi za pozicioniranje

 Proizvajalci, uvozniki in distributerji izdelkov 
                in tehnologij, povezanih z 

Informacije iz prve roke

Že 16 let IFAM profesionalni sejem  združuje 
strokovnjake na področju industrijske 
avtomatizacije. 
IFAM je postal najpomembnejši dogodek, 
namenjen avtomatizaci j i ,  mehatroniki , 
senzorski tehnologiji, merilnim sistemom ... v 
Sloveniji in širši regiji ter njegova pomembnost 
nenehno narašča.

INTRONIKA - B2B sejem za profesionalno  in 
industrijsko elektroniko in elektrotehniko.

ICT4Industry - B2B sejem za digitalizacijo 
poslovnih sistemov in industrije.

ROBOTICS - B2B sejem za robotiko in 
brezpilotne sisteme.

Da bi industriji zagotovili popolne rešitve, bodo 
poleg sejma  istočasno potekali še trije IFAM
drugi B2B dogodki v organizaciji ICM d.o.o. pod 

Profil obiskovalcev

x Raziskave & razvoj

x Vodje proizvodenj

x Tehnični direktorji/vodje in inženirji iz 
industrije končnih uporabnikov

Ciljne skupine

x Razvijalci in inženirji designa
x Distributerji in trgovci

x Izobraževalne ustanove

x Planerji proizvodnje

x Direktorji in lastniki podjetij

x Podjetniki

x Strokovnjaki za zagotavljanje kakovosti 
in kvalitete

x Združenja, društva  
x Mediji in založniki
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