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“Vino je
ustekleničena

poezija.”

-Robert Luis Stevenson

LJUBLJANSKA
VINSKA POT

SOUSTVARJAJTE Z NAMI NEPOZABNO VINSKO 
-KULINARIČNO DOGAJANJE

Ljubljanska vinska pot tokrat poteka pod okriljem novega 
organizatorja družbe Proevent, ki pripravlja tudi Slovenski 
festival vin. Tudi v letošnjem letu bo Ljubljanska vinska pot 
tradicionalno potekala v dveh utečenih terminih.

Poletna vinska razvajanja so umeščena pred sam začetek poletja, 
ko bomo skupaj pred dopusti in koncem šol okušali lahkotna vina 
ter okusne grižljaje.

Martinovanje v Ljubljani pa ostaja tradicionalen dogodek tako za 
domačine kot turiste, kjer bomo skupaj obeležili ljubljansko 
martinovanje in se hkrati podali med kulinarične užitke domače 
kuhinje in odlične domače in tuje žlahtne kapljice. 

PROMOCIJA SLOVENSKIH VIN DOMA IN V TUJINI

Obe izvedbi Ljubljanske vinske poti sta promocijsko-prodajno 
usmerjeni, in potekata na enotno opremljenih pokritih lesenih 
stojnicah. Na info točkah organizatorja je organizirana izposoja 
kozarcev, prodaja vrednostnih kuponov (za nakupe na stojnicah) 
in informiranje obiskovalcev. Poleg bogate vinsko-kulinarične 
ponudbe bo v okviru dogodka potekala tudi uradna otvoritev ter 
pester spremljevalni program po ulicah Ljubljanskega mestnega 
jedra.

Poletna vinska razvajanja, 18. junij 2022

Martinovanje v Ljubljani, 12. november 2022
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SODELOVANJE NA PROMOCIJSKO-PRODAJNI 
STOJNICI

Cena enodnevnega nastopa vključuje:

• standardno opremljeno stojnico (pult in napisna tabla), na 
kateri lahko predstavite poljubno število vaših proizvodov;
• oskrbovanje obiskovalcev z vinskimi kozarci;
• osnovni vpis na uradni spletni strani in omemba na seznamu 
vinarjev in kulinarikov v predstavitveni brošuri prireditve;
• promocijo priredite;
• možnost izposoje odlivalne posode in posode za led;
• oskrbo z ledom.

Sodelovanje na Ljubljanski vinski poti znaša:

• 
• 250,00 EUR na eni prireditvi;

450,00 EUR s prijavo na obe prireditvi hkrati.

OGLAŠEVANJE IN PROMOCIJA:

a) na spletni strani (www.ljubljanskavinskapot.si):
• izmenično vidna pasica (300 x 250 px) za obdobje enega (1) 
meseca pred prireditvijo: 510,00 € + DDV/na prireditev

b) v žepni brošuri:
• 1 stran (105 x 148 mm + 3 mm za tisk) 590,00 € + DDV;
• 1/2 strani (105 x 74 mm + 3 mm za tisk): 390,00 € + DDV;
• logotip: 280,00 € + DDV

.

c) postavitev samostoječega roll up panoja pri info točkah 
prireditev: 590,00 EUR + DDV

d) promocijska gradiva na info točkah: 

e) Zasnova in izvedba marketinške akcije: 280€ + DDV
• izpostavitev objave na Facebook profilu
• sponzoriranje objave v vrednosti 50 eur na Facebook profilu
• izpostavitev objave na Instagram profilu
• izpostavitev na Instagram story-u med festivalom
• vključitev pasice s povezavo na spletni strani

590,00 EUR + DDV

POMEMBNI ROKI

• rok za prijavo za paketne ponudbe: 1. junij 2022
• rok za plačilo paketne ponudbe: 6. junij 2022
• rok za oddajo oglasov za žepno brošuro in spletne pasice: 28. 
maj 2022 (poletna razvajanja) in 10. oktober 2022 (martinovanje)
• rok za dostavo promocijskega gradiva za na info točke: 10. junij 
2022 (poletna razvajanja) in 6. november 2022 (martinovanje) 

OPOMBE

• paketna cena za dve prireditvi velja ob hkratni prijavi na dve 
prireditvi do 1. junija 2022 in plačilu celotnega zneska do 6. 
junija 2022. Ugodnosti veljajo le v primeru prijave in plačila v 
predvidenem roku;
• s prijavo sprejemate tudi splošne pogoje sodelovanja, 
objavljene na spletni strani pod zavihkom ZA RAZSTAVLJAVCE;
• prijava je veljavna le s plačilom ponudbe.

www.ljubljanskavinskapot.si/prijavnica

   *DDV ni vključen v ceno.



DODATNE INFORMACIJE

Tihomir Kovačič, 
izvršni direktor Ljubljanske vinske poti

M: +386 (0)41 626 826
E: tihomir.kovacic@proevent.si

Melita Remškar, 
direktorica projekta Ljubljanska vinska pot

M: +386 (0)41 861 111
E: melita.remskar@proevent.si 

Lara Petkovšek,
vodja marketinga in piarja 

M: +386 (0)31 629 334
E: lara.petkovsek@proevent.si 

Maja Mubi,
vodja prijav

M: +386 (0)1 300 32 11
E: maja.mubi@proevent.si

Tim Trojar Vidmar,
vodja sejemske razstave

M: +386 (0)1 300 32 18
E: tim.trojar-vidmar@proevent.si 

NE SPREGLEJTE

ORGANIZATOR:

24. Slovenski festival vin
17. in 18. november 2022,

Cankarjev dom v Ljubljani


