Spoštovani razstavljavec!
Letos bo za nami prva petletka, ko bomo konec
leta Slovenijo in naše bližnje ter daljne sosede
popeljali v resnično veseli december. Tisti, ki ste naši
partnerji, veste, kaj vse smo zakuhali v tem času,
tisti, ki pa boste to šele postali, pa si lahko obetate
tri vroče noči najbolj nore zabave in najboljše
prodaje vaših izdelkov in storitev!
5. mednarodni erotični sejem EROTIKA 69 bo
od 14. do 16. decembra 2012 ponudil novo
priložnost, da se ciljna publika in zainteresirana
javnost na najbolj neposreden način celovito
seznani s ponudbo na področju zabavne industrije
za odrasle. Organizatorja pa bova poskrbela še za
program, v katerem se bodo predstavili najvidnejši
akterji na odrasli sceni.
KAJ PRINAŠA 5. EROTIKA 69?
Še več vročih erotičnih zvezd svetovnega formata
na čelu katere bo zvezdniška zasedba novega
slovenskega visokoproračunskega trdoerotičnega
filma Gremo mi po svojo. Z najbolj slovensko
ekipo doslej, ki so se ji pridružile porno zvezde iz
soseščine, se za obisk ni bati!
Še več testiranj seksualnih pripomočkov pred
zvedavimi očmi publike in nagradne igre zanjo.
Nove dobitnike vse bolj zaželenih slovenskih
»oskarjev« za nadpovprečne dosežke na področju
zabavne industrije za odrasle.
Ugodne cene razstavnega prostora!
EROTIKA 69 je eden redkih v Evropi in praktično
edini sejem v regiji, ki je ohranil in celo nadgradil
svoj pomen. Verjamemo, da ga ne boste zamudili!
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JA

NOST za RAZSTA
OD
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G
U
Izkoristite
ugodnosti zgodnje
prijave na sejem.

VAŠO PRIJAVO
PRIČAKUJEMO DO
26. oktobra 2012!

Naročila in informacije za razstavljavce:
Damjan Murko
T: 041 626 447
E: damjan.murko@zavod69.si

Marjana Žgajner
T: 03 54 33 204
E: marjana.zgajner@ce-sejem.si

Splošne informacije: E: info@erotika69.si; info@ce-sejem.si
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Želimo vam uspešno delo do vrhunca letošnjega
leta v Celju na 5. EROTIKI 69.

