


Vodilni v svetu sejemskih sistemskih rešitev



Octanorm, kot vodilni v izdelovanju sistemskih komponent, razvija in trži tehnično prefinjene izdelke na področju sejemskih konstrukcij, notranje

opreme, čistih prostorov in sistemskih predmetov že več kot 47 let. Nismo le dobavitelji posameznih izdelkov, temveč kompleten ponudnik

sistemskih rešitev. Smo ekipa, ki se zavzema za učinkovito in hkrati poenostavljeno predstavitev vaše zgodbe. Ker smo zelo dobro seznanjeni z

razmerami v svetu sejmov, se lahko ponosno in samozavestno postavimo pred vsako stranko in zagovarjamo svoje ideje in rešitve.





Kreiramo unikatne ideje za vsakega
posameznika

Hitro in učinkovito poiščemo grafične
rešitve Pomagamo pri pripravi dokumentacije

Nudimo možnost montaže Svojim strankam nudimo učinkovito 
poslovno svetovanje

Tvorimo dodatne rešitve za sejemske
nastope





The Problem

Za razliko od vsakdanje delovne

komunikacije po e-pošti in preko 

telefona, na sejmu z ljudmi komunicirate 

iz oči v oči.

Spoznajte in povežite se s 
potencialnimi kupci

Negujte svoj odnos z 
obstoječimi partnerji

Spoznajte se z novimi
industrijskimi procesi

Nova podjetja, ki lahko
pospešijo vaš proces prodaje

Bliskovito povečajte svojo bazo 
potencialnih strank

Spoznajte kako deluje vaša 
konkurenca

Komunicirajte direktno z vašo
ciljanim tržiščem

Sklenite svoje prve posle že v 
času sejma

Zgradite blagovno
znamko

Sejmi so idelana priložnost za še boljše
povezovanje z obstoječimi partnerji. 

Predstavite jim novosti in se jim zahvalite 

za dosedanje uspešno sodelovanje ter

jim ponudite nove poslovne priložnosti. 

V poslu  vedno obstajajo možnosti za 

širjenje obstoječih uslug in prodajnega

asortimana, kot tudi za izboljšanje
strateških odločitev. Obisk sejma nudi 

vse naštete možnosti.

Na specijaliziranih sejmih se je vedno

mogoče seznaniti z novimi metodami in

procesi ter del njih učinkovito uporabiti 
na lastnem tržišču.

Več se boste pojavljali v javnosti, boljša
bo podoba vašega podjetja. Kdor trdi, da 

je marketing nepomemben, ga spomnite

na podjetje Coca Cola, ki vsako leto

investira milijarde dolarjev v svojo 

podobo in predstavitev.

Na sejmih se boste vsekakor srečali s 

svojimi konkurenti. Imeli boste možnost
videti, kako deluje njihova prodajna 

politika, in kako se odzvati na le-to.

S kvalitetno prezentacijo in

reprezentativnim pojavljanjem, bo vaše 
ciljano tržišče prišlo k vam.

V samo nekaj dneh boste svojo bazo

potencialnih kupcev povečali veliko bolj

učinkovito, kot s katerimkoli drugim

načinom oglaševanja.

Sejem je popolno mesto za sklepanje

velikih poslov. S kvalitetnimi prodajnimi

akcijami boste obisk sejma v popolnosti

opravičili.





Svetloba je že po naravi privlačna in na nek način celo

fascinantna. Vsa živa bitja se nagonsko odzivamo na

svetlobne vire. To vpliva na naše razpoloženje, zdravje in

občutke. Potemtakem ni vprašanje: „Uporabiti osvetlitev ali

ne?“ Vprašanje je na kakšen način jo optimalno izkoristiti, da

bi s tem dosegli vrhunski efekt. Odgovor je na dlani:

“Octalumina, vrhunsko dodelan svetlobni sistem osvetlitve.“

Velika 
prepoznavnost.

Enostranska ali 
obojestranskauporaba.

Dovršena in natančna
osvetlitev.

Plug and play
(Vključi in delaj) 

Enostavno pakiranje

EMC certifikat.



OCTAWALL je prilagodljiv modularni stenski sistem,

uporaben za sejemske postavitve, razstave, promocijske in

družabne dogodke. Ponuja veliko „uporabno“ površino za

predstavitev. Konstrukcijo lahko zapolnimo z napenjalnimi

tkaninami ali z lesenimi ploščami. Vpenjanje v profil je

zahvaljujoč silikonskemu robu tkanine enostavno in hitro.

Montaža ter demontaža z enim izvijačem. Poučenost o

statiki pri Octawall konstrukcijah ni potrebna, kar je še
dodatna prednost tega sistema.

Hitra in enostavna
postavitev.

Širok izbor dodatkov

1 sistem, 1000 
možnosti postavitve.

Enostaven transport.

Stabilna konstrukcija

Preverjene dimenzije
postavitev.



Naš OCTAWALL CUSTOM sistem združuje vse najboljše
komponente iz družine Octanorm. Nudi možnost
tradicionalnega ali modernejšega izgleda, za katerega se

lahko uporabijo različni materiali. Veliki plus tega sistema je

modularnost, kar pomeni, da boste iz njega lahko zgradili

razstavni prostor, ki se bo razlikoval od postavitve do

postavitve. Vaši obiskovalci bodo navdušeni.

Nove dimenzije 
postavitev.

Boljša in večja
opaznost.

Konvencionalni 
videz.

Stabilnost  ter
obstojnost.

Lahka konstrukcija.

Privarčujte čas in
denar.



Največji poligon za neutrudne graditelje sejemskih

prostorov. Najvišja kakovost. Dolga življenjska doba.

Največja možna stabilnost, ki omogoča maksimalno

obremenitev. Že samo ime pove veliko. Vse od svoje

uvedbe, ki sega 19 let v preteklost, je sistem Maxima

paradni konj vseh graditeljev sejmov po vsem svetu. Z več
kot 90 različnih profilov je Maxima najbolj raznolik sistem

med vsemi. Zahvaljujoč več kot 100 dodatkom pa sistem

izkazuje svoj polni potencial, zlasti pri velikih projektih.

Izredno hitra 
postavitev.

Očesom skriti kabli.

Visoka modularnost.

Visoka nosilnost.

Različne oblike in
velikosti.

Veliko število
dodatkov.



Modularna tla Octafloor navdušujejo s svojo prijazno ter

dolgotrajno uporabo. Neviden, a še kako pomemben

element vaše predstavitve. Sistem, z obremenitvijo vse do

20.000 kg na kvadratni meter zagotavlja neverjetno

stabilnost. Odporen na vse vremenske vplive ter pojave.

Polaganje je hitro in enostavno. Uporaba je mogoča tako v

notranjih prostorih, kot na prostem. Uporabni za projekt

katere koli velikosti.

Velike površine, 
kratek čas polaganja.

3 velikosti plošč –
nešteto možnosti.

Uporaba: znotraj ali 
zunaj.

Za obremenitve do
20,000 kg/m².

Stopnice. 

Skriti inštalacijski
kabli.



Če potrebujete promocijske pulte, promo

okvirje za opremljanje vaših pisarn, razstavne

panele ali preproste sejemske postavitve… 
Imamo vse to. Vsi produkti proivedeni v 

državah EU. 





Produkti Octanorm so najvišje
kvalitete – Made in Germany.

KVALITETA

Razstavni prostor 25m2, na

drugem velikosti 40m2. Z

našimi sistemi je to uresničljivo.

MOŽNOSTI

Sodelovali smo na vseh

svetovnih sejmih in pustili

globok pečat. Pomagamo

lahko tudi vam

IZKUŠNJE
Z našimi proizvodi in večletno
garancijo se bo vaša investicija

povrnila že z dvema sejmoma.

EKONOMIČNOST

Ob nakupu naših produktov

prejmete še certifikat, ki vam

odpira vrata na sejmih po

vsem svetu.

CERTIFIKATI

Vedno smo vam na

razpolaganju. Pomagamo vam

pa tudi pri urejanju vseh ostalih

papirjev za sejemski nastop.

PODPORA

S kratkim rokom dobave, s še
hitrejšimi idejnimi in grafičnimi
rešitvami smo vedno korak

pred konkurenco.

HITROST

Vse kar je „zeleno” je danes

populano. Tako tudi naši/vaši
prroizvodi, kateri so 100%

obnovljivi.

EKO PROIZVOD



Gerbičeva 110
1000 Ljubljana, Slovenia

Naslov

Email : info@octanormadria.com

Kontaktni podatki

Pisarna: +386 (0)590 56 301
Mobitel: +386 (0)40 733 325

Telefon

Obiščite nas in mi si bomo vzeli čas za vas. Z veseljem vam nudimo 
brezplačno poslovno svetovanje, na sestanku pa boste dodobra
spoznali našo profesionalnost ter maksimalen individualni pristop.

Web: www.octanorm.com/si/
Facebook: facebook.com/Octanorm/

Internet

https://www.octanorm.com/
https://hr-hr.facebook.com/Octanorm/



