SEJEM
gradbeništva, energetike,
komunale in obrti

25. – 28. 3. 2020
Gornja Radgona
GRADIMO Z NARAVO!

gradbeništvo

Tradicija inovativnega razvoja

energetika

komunala

OBRT

TEŽIŠČA

Spoštovani,
Mednarodni sejem gradbeništva, energetike, komunala in obrti MEGRA bo od 25. do 28. marca 2020 z najnovejšimi vizijami in
tehnologijami nadgradil tradicijo razvoja slovenskega graditeljstva, utemeljeno v Gornji Radgoni v letu 1981.

cestna in železniška
infrastruktura

sončne elektrarne

zaključna dela v
gradbeništvu

Komunalna
oprema in stroji

Na stičišču štirih držav bo povezal širok mednarodni krog investitorjev, strokovnjakov, izvajalcev in uporabnikov. Ponudil bo
kakovostne možnosti za sodobno, trajnostno gradnjo, za obnovo in energetsko sanacijo stavb, za urejanje okolice in vse vrste
instalacij. Skupaj z najpomembnejšimi odločevalci in izvajalci bo gradil mostove, železniško, cestno, telekomunikacijsko in komunalno
infrastrukturo.
S programom energetike bo pospeševal uvajanje obnovljivih virov energije in energetsko varčevanje. Z dogajanjem na področju
komunale, urejanja okolje in ekologije bo širil zeleno infrastrukturo, varoval in saniral okolje. Pod njegovim okriljem bodo obrtniki
krepili pomen obrtniškega znanja ter opozarjali na deficitarne poklice. V segmentu trajnostnih tehnologij in zelenega življenjskega
sloga bo predstavil inovativne snovalce, znanstvene institucije in ponudnike človeku, družbi in naravi prijaznih tehnologij, znanja,
izdelkov in storitev.

energetska
sanacija stavb

Na razstavnih prostorih bo sejem MEGRA izmenjeval blago, storitve in posel. Na strokovnih in poslovnih srečanjih bo delil znanje in
izkušnje. S strokovnimi delavnicami bo izobraževal nove generacije graditeljev. Izvajalce bo opremil z vrhunsko mehanizacijo, orodji
in opremo. Končnim kupcem bo omogočil, da že danes zaživijo bivanjske sanje prihodnosti.
Vabimo vas k poslovno učinkoviti predstavitvi vaše ponudbe in utrjevanju mednarodnega ugleda v gradbeništvu, komunali, energetiki
in obrti.
Veselimo se skupnih uspehov trajnostnega razvoja.
S spoštovanjem do sodelovanja in prihodnosti,
Vljudno vabljeni!

Vpliv gradnje železniške
infrastrukture na
varnost in pretočnost
cestnega prometa,
gospodarsko rast države
ter utrjevanje pomena
Luke Koper

- KOMUNALA PRIHODNOSTI INOVATIVNE TEHNOLOGIJE
IN NOVI POSLOVNI MODELI
ZA UČINKOVITE KOMUNALNE
STORITVE PO DOSTOPNIH
CENAH

STROkOvNI
POSveTI

Pomurski sejem d.o.o.
Predsednik uprave
Janez Erjavec

STROKOVNi
PROGRAM

železniški in
cestni promet

obrt – vajeništvo

komunala

B2B

STANOVSKI
DNEVI

Vrednost v letu 2018 opravljenih
gradbenih del višja kot v letu 2017

SREDA 25. 3.

Četrtek 26. 3.

Petek 27. 3.

dan gradbeništva

dan komunale

dan obrtnih dejavnosti
in gradbenega izobraževanja

dan prometa in infrastrukture

SPecIalIzIRaNe
RazSTave

Rast dodane vrednosti v panogi:
• Gradbeništvo je leta 2018 v dodani vrednosti zavzemalo 5,8%-delež (v 2017 5,5-%)

dan energetike

• Rast izvedenih del v gradbeništvu je bila 19.9%

• Energijsko varčna gradnja
• Les kot gradbeni element
• Ureditev okolice
• Varovanje objektov
• Znak kakovosti v graditeljstvu 2020
• Izobraževanje in kadrovske potrebe v gradbeništvu
• Čar lesa

SPREMLJAJOČE
PRIREDITVE

Potreba po zaposlovanju v gradbeni panogi raste:
Januarja 2019 je bilo veljavnih 67% več delovnih dovoljenj kot
januarja 2018

6.863

5,3%

3,5%

več zaposlenih od januarja
do novemba 2018

rast zaposlenih v
gradbeništvu

rast neto plače

• predstavitev deficitarnih poklicev
• brezplačno gradbeno in energetsko svetovanje
• tekmovanje dijakov v zidanju
• državno tekmovanje mladih kleparjev in krovcev
• tekmovanje osnovnošolcev
• 	Obrtniška ulica članov sekcij
Obrtne-podjetniške zbornice Slovenije

€
Bruto investicije v osnovna sredstva v letu 2018 rastejo:
Investicije v zgradbe in objekte so se lani v prvih treh četrtletjih
izraziteje povečale za 19% v nestanovanjske zgradbe, v stanovanja pa za 5

%

Rast vrednosti gradbenih del:

OSEBNA IZKAZNICA 2018
Razstavni prostor: 8.000 m2 | Število razstavljavcev: 160 | Sodelujoče države: 9 | Število obiskovalcev: 8.000

Vrednost opravljenih gradbenih del je bila za 5,9

% višja kot v decembru 2017
Vir: Zbornica gradbeništva in industrije gradbenega materiala

MEGRA - G R A D B E N I Š T V O

KOGRA - K O M U N A L A

• gradbeništvo

• sodobne hiše

• materiali za gradnjo

• ostrešja in kritine

• komunalna infrastruktura

• oprema za javne površine

• stavbno pohištvo

• oprema za gradbišča

• urejanje okolice

• oprema za športna in otroška

• gradbena kemija

• oprema za zaščito in varovanje

• čistilne naprave

• ravnanje z odpadki in varstvo okolja

• gradbena mehanizacija, orodja in oprema

ENGRA - E N E R G E T I K A

POS - O B R T

• ogrevanje, hlajenje, prezračevanje

• električne naprave

• obrt v gradbeništvu

• urejanje okolice

• obnovljivi viri energije

• e-mobilnost

• zaključna dela v gradbeništvu

• vzdrževanje objektov

• energetske naprave

• razsvetljava

• instalacije

SHEMA
SEJMIŠČA

Sejem gradbeništva, energetike,
komunale in obrti
25.–28. marec 2020,
Gornja Radgona
DELOVNI ČAS SEJMA
9.00–17.00

uprava sejma
tiskovno središče
recepcija

dvorana /
predavalnica

vhod /
izhod

parkirišče

ROK PRIJAVE
24. januar 2020
Informacije:
Mateja Jaklič
direktorica komerciale
E: mateja.jaklic@pomurski-sejem.si
Robi Fišer
projektni vodja
T: +386 (0)2 5642 113
E: robi.fiser@pomurski-sejem.si
Boris Nicolas Erjavec
projektni vodja
T: +386 (0)2 5642 115
E: boris.erjavec@pomurski-sejem.si

KJE SMO

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

Predstavništva:
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

Dunaj
210 km

Műnchen
460 km

Budimpešta
300 km
Graz
75 km

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

Gornja
Radgona

Maribor
50 km
Udine
330 km

Ljubljana
170 km

Trst
265 km

Zagreb
130 km

Koper
275 km

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

Bratislava
280 km

OSEBNA IZKAZNICA 2018
Razstavni prostor: 8.000 m2
Število razstavljavcev: 160
Sodelujoče države: 9
Število obiskovalcev: 8.000
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