
 

 

 

 

 

GOSTINSKO-TURISTIČNI ZBOR SLOVENIJE 
SPONZORSKA MAPA 

 

 

 

 

 

 

 

 

Portorož, 8. in 9. oktober 2018 

  



 

 

NAGOVOR DIREKTORICE 
 

Spoštovani poslovni partnerji, 

Gostinsko-turistični zbor Slovenije je krona slovenskega turizma in gostinstva. V 65. letih obstoja se je 
utrdil kot vodilni stanovski dogodek, ki pripoveduje kulinarične zgodbe in riše doživetja. Več kot 300 
tekmovalcev, vsak na svoj način, neumorno piše veliko zgodbo o uspehu, ki bo ostala še dolgo po tem, 
ko se bo prah najstarejše prireditve v gostinstvu in turizmu polegel. Poskrbite, da boste del kulinarične 
zgodbe tudi sami.  

65. Gostinsko-turistični zbor Slovenije je kot dogodek prefinjena, edinstvena in celovita oblika 
pojavnosti, ki zagotavlja odmevnost. S prisotnostjo vaše blagovne znamke oziroma podjetja bomo 
poskrbeli, da boste kot sponzor Gostinsko-turističnega zbora Slovenije deležni prepoznavnosti, tako na 
najavah pred dogodkom, kot tudi v sklopu dogajanja, ki nam ga boste lahko pomagali soustvarjati.  

Vsako leto nas spremljajo tudi številni lokalni in regionalni mediji, še posebej pa smo ponosni na 
pozornost, ki nam jo namenijo predstavniki ključnih medijev, kar pomeni, da naši dogodki odmevajo tudi 
na nacionalni ravni. 

Verjamemo, da boste kot sponzor ali podpornik dogodka pridobili širšo razpoznavnost, številne kontakte 
morebitnih poslovnih partnerjev, gostov ali drugih obiskovalcev, ki so redni gostje Turistično-gostinskega 
zbora Slovenije.  

Veselimo se sodelovanja z vami in verjamemo, da nas boste podprli v naših prizadevanjih. Skupaj 
postavimo temelje, da se bomo lahko še dolgo veseli uspehov.  

V želji po skupnem sodelovanju vas lepo pozdravljamo. 

Klavdija Perger, 

DIREKTORICA  
Turistično gostinske zbornice Slovenije 

  



 

 

PREDSTAVITEV GOSTINSKO-TURISTIČNEGA ZBORA 
SLOVENIJE: 
GOSTINSKO-TURISTIČNI ZBOR SLOVENIJE je prireditev turizma in gostinstva, ki ima v Sloveniji 
najdaljšo tradicijo. Združuje, tako zaposlene v gostinstvu in turizmu, kot tudi mladino v procesu 
izobraževanja za delo v stroki. Strokovna tekmovanja omogočajo prikaz dodanih vrednosti 
storitev, ki bi jo vsak hotelir želel imeti v svoji ponudbi. 

Prireditev udeležencem – tekmovalcem omogoča prikaz lastnega strokovnega znanja, 
primerjavo s kolegi iz stroke ter predvsem izmenjavo praks in izkušenj, s ciljem: danes prikazano 
- jutri v praksi uporabljeno. 

Spremljanje strokovnih tekmovanj v živo je prava učna ura, saj lahko obiskovalci preverijo svoje 
znanje ter se spoznajo tudi z novosti in trende v stroki. Tekmovanja niso samo klasična 
tekmovanja, temveč so nadgradnja znanja, iskanje nečesa novega. Največji izziv je biti 
inovativen, upoštevati trende, biti pred drugimi in to prenesti v delovni vsakdanjik, z željo 
izboljšanja kakovosti storitve.  

 



 

 

Da bi lahko nemoteno izvedli tekmovanje in zastavljene cilje – za stroko nepogrešljivega 
strokovnega dogodka na državni ravni, z mednarodno udeležbo, se obračamo na vas, s 
povabilom za sponzoriranje. Na Gostinsko-turističnem zboru Slovenije vsako leto udeleženci – 
tekmovalci prikažejo visoko raven strokovnega znanja in spretnosti, kar daje prireditvi dodano 
vrednost. 

 

65. Gostinsko-turistični zbor Slovenije – slovenska kulinarična in turistična olimpijada, bo v dveh 
dneh postregel s številnimi tekmovanji, kjer se bodo predstavili najboljši delavci v slovenskem 
gostinstvu, hotelirstvu ter turizmu, in mladina, ki se še uči za delo v stroki. Več kot 300 
tekmovalcev se bo pomerilo na 30 različnih tekmovanjih.  

Med seboj se bodo pomerili hotelski receptorji, sobarice, tekmovalci se bodo za najboljša mesta 
potegovali v pripravi in postrežbi kave, na tekmovanju razstavna miza – pogrinjek, v pripravi in 
postrežbi menija, pripravi jedi pred gostom, jedi v kotličku in v pripravi dietnega menija.  

Srečali se bodo tudi najboljši barmani, ki bodo komisijo poskušali navdušiti s pripravo in 
postrežbo mešane pijače, ter vinski in pivski svetovalci.  

Veliko pozornosti vsako leto pritegnejo razstava kulinarike, razstava slaščičarstva, kulinarična 
artistika in tekmovanje kuharjev Magic Box.  

Vedno znova pa navdušijo tudi mladi dijaki srednjih šol, s področij kuharstva, strežbe, turizma, 
pekarstva in slaščičarstva. Mladi tekmovalci nas vsako leto presenetijo s svojo strokovno 



 

 

podkovanostjo ter dokažejo, da se lahko s svojim znanjem in prikazanim postavijo ob bok 
profesionalcem.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Za spektakularen šov bo poskrbelo tudi finalno tekmovanje, kjer se bodo pomerili najboljši 
kulinarični mojstri. Spektakel »COOKING SHOW OFF« bo potekal v živo pred občinstvom, 
poskrbeli pa bomo tudi, da bo preko »livestreaming-a« na družbenih omrežjih dosegel širšo 
javnost.  

 

 

 

 

 

 



 

 

PROGRAM: 

 

 

 

PONEDELJEK, 8. 10. 2018 
 

 

09.00 – 19.00 Priprava pogrinjkov v živo - razstava pogrinjkov  
09.00 – 19.00 Razstava kulinarične in slaščičarske artistike kategorija D 
09.00 – 19.00 Razstava TRAK KAKOVOSTI, GRAND PRIX - hladna kuhinja 
09.00 – 19.00 Razstava kulinarike in slaščičarskih izdelkov kategorija A B C 
09.00 – 19.00 Razstava gostinske opreme, inventarja, čistil, živil in pijač 
09.00 – 10.00 Tekmovanje sobaric - pisni del 
09 00 – 12.00 Tekmovanje dijakov  SŠGT Slovenije - turizem  
09.00 – 13.00 Tekmovanje dijakov SŠGT Slovenije - kuharstvo  
09.00 – 13.00 Tekmovanje dijakov SŠGT Slovenije - strežba 
09.00 – 16.00 Tekmovanje v pripravi in postrežbi kave  
09.00 – 20.30 Tekmovanje ekip v pripravi in postrežbi menija 
09.00 – 09.45 Tekmovanje vinski svetovalci - pisni del 
09.45 – 11.45 Tekmovanje hotelski receptorji - pisni del 
10.00 – 12.00 Tekmovanje dijakov Slovenije - pekarstvo   
10.00 – 17.00 Tekmovanje v pripravi jedi v kotličku 
12.00 – 16.00 Tekmovanje sobaric - nastop v živo 
12.30 – 13.00 Tekmovanje vinski svetovalci - praktični del odpiranje penine 
12.30 – 14.30 Tekmovanje dijakov Slovenije - slaščičarstvo 
13.00 – 14.00 Pozdrav prireditvi 64. GTZ Slovenije (podelitev priznanj TGZ) 
13.00 – 16.00 Tekmovanje; razkosavanje in priprava jedi pred gosti  
14.00 – 15.00 Okrogla miza: NATAKAR – TOREJ SEM  
14.00 – 16.30 Tekmovanje vinski svetovalci - praktični del 
14.00 – 17.00 Tekmovanje hotelski receptorji - praktični del  
14.00 – 17.00 Tekmovanje o poznavanju in točenju piva  
17.15 – 18.15 Razglasitev rezultatov tekmovanj dijakov srednjih šol  
19.30 – 01.00 Razglasitev rezultatov dnevnih tekmovanj z družabnim srečanjem 



 

 

 
 
 
 
 
 
TOREK, 9. 10. 2018 
 
09.00 – 15.00 Tekmovanje učencev OŠ ZLATA KUHALNICA  - TZ Slovenije  
09.00 – 17.00 Razstava posterjev OŠ ZLATA KUHALNICA - TZ Slovenije 
09.00 – 17.00 Razstava pogrinjkov  
09.00 – 17.00 Razstava kulinarične in slaščičarske artistike kategorija D 
09.00 – 17.00 Razstava TRAK KAKOVOSTI, GRAND PRIX - hladna kuhinja 
09.00 – 17.00 Razstava kulinarike in slaščičarskih izdelkov kategorija A B C 
09.00 – 19.00 Razstava gostinske opreme, inventarja, čistil, živil in pijač 
09.00 – 14.00 Tekmovanje kuharji v pripravi jedi po naročilu MAGIC BOX  
09.00 – 15.30 Tekmovanje ekip v pripravi in postrežbi menija 
10.00 – 16.00 Tekmovanje v pripravi jedi v kotličku 
10.00 – 17.00 Tekmovanje v pripravi mešane pijače - barmani 
16.00 – 16.45 Razglasitev rezultatov tekmovanja učencev OŠ ZLATA KUHALNICA 
17.45 – 18.30  Finale TUŠ-eva Zvezdna kuhinja  
18.00 – 19.30 Razglasitev rezultatov dnevnih tekmovanj in  
 zaključek prireditve  65. GTZ Slovenije 
20.00 – 01.00 Slavnostna podelitev priznanj DST – sprejem 

 
 
 
 
 
 



 

 

PODROČJA PROMOCIJE:
EKSKLUZIVNO: 

- Uporaba sponzorskih izdelkov na vseh 
tekmovanjih, 

- uporaba sponzorskih izdelkov na enem  
tekmovanju, 

- podelitev pokalov / priznanj na enem 
tekmovanju, 

- podelitev pokalov na finalu – live 
streaming, 

- karte za VIP večerni dogodek, 
- možnost sodelovanja pri izzivu v 

finalnem showu, 
- uporaba izdelkov v finalnem showu. 

 
TISKOVINE: 

- Logotip na fotosteni -  fotografiranje 
vsakega udeleženca,  

- logotip na akreditaciji in programu, 
- logotip na tekmovalnih listih in 

prijavnicah, 
- tekmovalni oder, 
- plakati, 
- Roll-Up. 

 
MAILING: 

- Logotip na vsakem mailingu vezan na 
prireditev GTZ, 

- individualni mailing, predstavitev 
ponudbe / podjetja. 

- predstavitev ponudbe / podjetja v 
sponzorskem mailingu, 
 
 
 

 
SPLETNA STRAN: 

- Logotip med sponzorji, 
- oblikovanje klika in prehod s portala, 

prireditve GTZ na portal sponzorja, 
- promocija ponudbe - 10 dni, 
- logotip med sponzorji -  link na www, 
- foto zgodba, 
- foto produktov, 
- banner na prvi strani, 
- logotip na naslovni strani,  

 
SOCIALNA OMREŽJA – FACEBOOK 

- Objava foto-zgodbe ali promocijskega 
videa, 

- motivacija in nagovarjanje k obisku 
spletne strani ali FB portala, 

- promocija sponzorske akcije, 
- zahvala sponzorjem, 
- logotip na fotografijah iz dogodka, 
- logotip med rezultati, 
- predstavitev podjetja in blagovne 

znamke, 
- objava oglasa, 
- predstavitev oglasa /filma, 
- povabilo k ogledu spletne strani, 
- intervju iz dogodka. 

 
 
PROMOCIJSKA VREČKA TGZS 

- Vlaganje promocijskega gradiva,  
- vlaganje praktičnih daril. 

 
 



 

 

 
 
BILTEN 

- Članek v biltenu, 
- oglas v biltenu, 
- logotip v biltenu med sponzorji. 

 
VIDEO VSEBINA: 

- Video oglas med tekmovanjem, 
- logotip med tekmovanjem, 
- video oglas pred in po finalih, 
- logotip pred in po finalih, 
- video oglas na posnetku dogodku, 
- logotip na posnetku dogodka na, 

YouTube na TV GZS. 
 
E-NOVICE – TGZS 

- Objava članka, 
- objava oglasa, 
- objava logotipa, 

- zahvala v zadnjih e novicah TGZS 2018. 
 
NOVINARSKE KONFERENCE 

- Zahvala na novinarski konferenci, 
- pingvin. 

 
NAGRADE ZA TEKMOVALCE 
 
KARTA:  

- logotip, 
- letak. 

 
SPONZORKI RAZSTAVNI PROSTOR: 

- DIAMANTI sponzor: 12 m2 
- ZLATI sponzor: 9 m2 
- SREBRNI sponzor: 6 m2 
- BRONASTI sponzor : 3 m2 

 
*pri poziciji promocijskega razstavnega prostora imajo prednost  

DIAMANTNI IN ZLATI sponzorji!

 
 
 

 
Prostor v nizu dovoljuje izbiro drugačnega razstavnega prostora, po ceniku razstavnega prostora GTZ, 
kjer se vrednost prvotnega sponzorskega razstavnega prostora prenese na vrednost novega izbranega 
razstavnega prostora. V primeru izbire cenejšega razstavnega prostora se denarna sredstva ne povrnejo. 
Pri izbiri dražjega razstavnega prostora, je potrebno preneseni znesek doplačati po ceniku razstavnih 
prostorov GTZ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

 

 
 

... pridružite se nam kot 
 

 
DIAMANTNI SPONZOR     nad   5.000,00 EUR 
 
ZLATI SPONZOR                 nad   3.500,00 EUR 
 
SREBRNI SPONZOR      nad   2.500,00 EUR 
 
BRONASTI SPONZOR               nad   1.500,00 EUR 
 
SPONZORSTVO POSAMEZNIH  
TEKMOVANJ nad   1.000,00 EUR, odvisno od 

tekmovanja 
 

 

 

 

 



 

 

DIAMANTNI SPONZOR 

nad 5.000,00 EUR 
 

EKSKLUZIVNO: 
- Uporaba sponzorskih izdelkov na vseh tekmovanjih, 
- podelitev pokalov na finalu – live streaming, 
- 2 karti za VIP večerni dogodek, 
- možnost sodelovanja pri izzivu v finalnem showu, 

 
TISKOVINE: 

- Logotip na fotosteni diamanti sponzor -  
fotografiranje udeležencev, 

- Logotip na podelitvenem odru – diamantni sponzor,  
- logotip na akreditaciji in programu – diamantni 

sponzor, 
- logotip na tekmovalnih listih in prijavnicah diamantni 

sponzor, 
- logotip na priznanjih in pohvalah - diamantni sponzor. 

 
MAILING: 

- Logotip na vsakem mailingu vezan na prireditev GTZ – 
velik diamantni sponzor, 

- predstavitev podjetja v sponzorskem mailingu, 
- individualni mailing, predstavitev ponudbe / podjetja 

-  1x  
- zahvala sponzorjev - logo – diamantni sponzor, 

 

SPLETNA STRAN: 
- Banner na uvodni strani – link na www, 
- Logotip med sponzorji -  link na www, 
- foto zgodba – med novicami, 
- foto produktov – med galerijo, 
- logotip med podstranmi, 
- logotip med rezultati. 

 
SOCIALNA OMREŽJA – FACEBOOK 

- Objava foto-zgodbe ali promocijskega videa, 
- motivacija in nagovarjanje k obisku spletne strani, 
- promocija sponzorske akcije, 
- zahvala sponzorjem, 
- logotip na fotografijah iz dogodka – diamantni 

sponzor, 
- logotip med rezultati, 
- intervju iz dogodka. 

 
 
 
 
PROMOCIJSKA VREČKA TGZS 

- Vlaganje promocijskega gradiva,  
- vlaganje praktičnih daril. 

 
TEKMOVANJE 

- darilo za zmagovalce 
 
BILTEN 

- Članek v biltenu – dvostranski, 
- oglas v biltenu - celostranski, 
- logotip v biltenu med sponzorji – diamantni sponzor. 

 
VIDEO VSEBINA: 

- Video oglas med tekmovanjem, 
- logotip med tekmovanjem, 
- video oglas pred in po finalih, 
- logotip pred in po finalih – diamantni sponzor, 
- video oglas na posnetku dogodku, 
- logotip na posnetku dogodka na  YouTube na TV GZS. 

 
E-NOVICE – TGZS 

- Objava članka - celostransko, 
- objava oglasa - celostransko, 
- objava logotipa – diamantni sponzor, 
- zahvala v zadnjih e novicah TGZS 2018. 

 
NOVINARSKE KONFERENCE 

- Zahvala na novinarski konferenci, 
- pingvin. 

 
VSTOPNICA:  

- Logotip – diamantni sponzor, 
- Prilaganje letaka. 

 
SPONZORKI RAZSTAVNI PROSTOR: 

- DIAMANTI sponzor: 12 m2 (možnost dokupa m2)



 

 

ZLATI SPONZOR 

nad 3.500,00 EUR 
  
EKSKLUZIVNO: 

- Uporaba sponzorskih izdelkov na 5 željenih 
tekmovanjih, 

- podelitev pokalov / priznanj na enem tekmovanju, 
- 2 karti za VIP večerni dogodek, 

 
TISKOVINE: 

- Logotip na fotosteni zlati sponzor -  fotografiranje 
udeležencev, 

- Logotip na podelitvenem odru – zlati sponzor,   
- logotip na akreditaciji in programu – zlati sponzor, 
- logotip na tekmovalnih listih in prijavnicah – zlati 

sponzor, 
- logotip na priznanjih in pohvalah – zlati sponzor. 

 
MAILING: 

- Logotip na vsakem mailingu vezan na prireditev GTZ – 
zlati sponzor, 

- predstavitev podjetja v sponzorskem mailingu, 
- zahvala sponzorjev - logo – zlati sponzor, 

 
SPLETNA STRAN: 

- Logotip med zlatimi sponzorji -  link na www, 
- Kratka predstavitev – med novicami, 
- foto produktov - galerija, 
- logotip med podstranmi.  

 
SOCIALNA OMREŽJA – FACEBOOK 

- Promocija sponzorske akcije, 
- predstavitev podjetja in blagovne znamke, 
- povabilo k ogledu spletne strani, 
- zahvala sponzorjem, 
- logotip na fotografijah iz dogodka – zlati sponzor, 
- logotip med rezultati, 

 
 
PROMOCIJSKA VREČKA TGZS 

- Vlaganje promocijskega gradiva,  
- vlaganje praktičnih daril. 

 
BILTEN 

- Članek v biltenu – celostranski, 
- oglas v biltenu – pol stranski, 
- logotip v biltenu med sponzorji. 

 
VIDEO VSEBINA: 

- Logotip med tekmovanjem – zlati sponzor, 
- Logotip na posnetku dogodku – zlati sponzor, 
- logotip na posnetku dogodka na YouTube na TV GZS – 

zlati sponzor. 
 
E-NOVICE – TGZS 

- Objava članka – celo stransko, 
- objava oglasa – pol stransko, 
- objava logotipa – zlati sponzor, 
- zahvala v zadnjih e novicah TGZS 2018. 

 
NOVINARSKE KONFERENCE 

- Zahvala na novinarski konferenci, 
 
VSTOPNICA 

- Logotip – zlati sponzor, 
- letak. 

 
SPONZORKI RAZSTAVNI PROSTOR: 

- ZLATI sponzor: 9 m2 

 
 
 



 

 

 
SREBRNI SPONZOR 

nad 2.500,00 EUR 
 

EKSKLUZIVNO: 
- Uporaba sponzorskih izdelkov na 1 tekmovanju, 
- 1 karta za VIP večerni dogodek, 

 
TISKOVINE: 

- Logotip na fotosteni – srebrni sponzor-  fotografiranje 
udeleženca,  

- logotip na akreditaciji in programu – srebrni sponzor. 
 
MAILING: 

- zahvala sponzorjev - logo – srebrni sponzor, 
 
SPLETNA STRAN: 

- Logotip med sponzorji – srebrni sponzor -  link na 
www, 

- Zahvala sponzorjem - novička, 
 
SOCIALNA OMREŽJA – FACEBOOK 

- Zahvala sponzorjem, 
- Fotografije sponzorja iz dogodka. 

 
PROMOCIJSKA VREČKA TGZS 

- Vlaganje promocijskega gradiva,  
 
 

 
 
BILTEN 

- Članek v biltenu – pol stranski, 
- oglas v biltenu- četrt stranski, 
- logotip v biltenu med sponzorji – srebrni sponzor. 

 
VIDEO VSEBINA: 

- Logotip med tekmovanjem – srebrni sponzor, 
- logotip na posnetku dogodka na  YouTube na TV GZS 

– srebrni sponzor. 
 
E-NOVICE – TGZS 

- Objava članka – pol stransko, 
- objava oglasa – četrt stransko, 
- objava logotipa, 
- zahvala v zadnjih e novicah TGZS 2018. 

 
NOVINARSKE KONFERENCE 

- Zahvala na novinarski konferenci, 
 
 
SPONZORKI RAZSTAVNI PROSTOR: 

- SREBRNI sponzor: 6 m2 

  



 

 

BRONASTI SPONZOR 

nad 1.500,00 EUR 
Gostinsko-turistični zbor Slovenije

TISKOVINE: 
- Logotip na fotosteni – bronasti sponzor -  

fotografiranje udeleženca. 
 
MAILING: 

- zahvala sponzorjev - logo – bronasti. 
 

SPLETNA STRAN: 
- Logotip med sponzorji -  link na www, 

 
SOCIALNA OMREŽJA – FACEBOOK 

- Zahvala sponzorjem 
 
BILTEN 

- Članek v biltenu – četrt stranski, 
- oglas v biltenu – 1/8 strani, 
- logotip v biltenu med sponzorji – bronasti sponzor 
-  

VIDEO VSEBINA: 
- Logotip med tekmovanjem – bronasti sponzor, 
- logotip na posnetku dogodka na 

 YouTube na TV GZS – bronasti sponzor. 
 
E-NOVICE – TGZS 

- Objava oglasa – kratko četrt strani, 
- objava logotipa, 
- zahvala v zadnjih e novicah TGZS 2018 – bronasti 

sponzor. 

 
NOVINARSKE KONFERENCE 

- Zahvala na novinarski konferenci, 
 
SPONZORKI RAZSTAVNI PROSTOR: 

- BRONASTI sponzor: 3 m2 

 

 

 

 

  



 

 

SPONZORSTVO POSAMEZNIH TEKMOVANJ 
Gostinsko-turistični zbor Slovenije

 
 
 
 
 
 
 
 
 
EKSKLUZIVNO: 

- Uporaba sponzorskih izdelkov na sponzoriranem 
tekmovanju, 

- podelitev pokalov / priznanj na sponzoriranem 
tekmovanju, 

- 2x pingvin ob podelitvenem odru. 
 
MAILING: 

- zahvala sponzorjev - logo – sponzor tekmovanja, 
 
SPLETNA STRAN: 

- Logotip med sponzor tekmovanja-  link na www, 
- Foto sponzorja na tistem tekmovanju - galerija, 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
SOCIALNA OMREŽJA – FACEBOOK 

- logotip na fotografijah iz tekmovanja – sponzor 
tekmovanja, 

- logotip med rezultati, 
 
BILTEN 

- logotip v biltenu med sponzorji tekmovanj. 
 
VIDEO VSEBINA: 

- Logotip med tekmovanjem – sponzor tekmovanja, 
- Logotip na posnetku dogodku – sponzor tekmovanja, 

 
E-NOVICE – TGZS 

- zahvala v zadnjih e novicah TGZS 2018. 

 
 
 

 
  



 

 

 
Tekmovanje Pokal kakovosti 1.500,00 € 

Tekmovanje za  Trak kakovosti 1.500,00 €       

Tekmovanje GRAN PRIX – kuhar leta 1.500,00 €       

Tekmovanje GRAN PRIX – natakar leta 1.500,00 € 

Tekmovanje kulinarika  A / B 1.200,00 €  

Tekmovanje slaščičarstvo A / B 1.200,00 €  

Tekmovanje v  kulinarični artistiki 1.200,00 €  

Priprava in razstava dietnega menija 1.200,00 € 

Ekipno tekmovanje v pripravi  menija 1.500,00 € 

Ekipno tekmovanje v postrežbi menija 1.500,00 €  

Tekmovanje v pripravi jedi po naročilu 1.500,00 € 

Tekmovanje v pripravi in postrežbi kave 1.200,00 €  

Razstava omizij - pogrinjki 1.500,00€      

Tekmovanje v pripravi jedi pred gosti 1.200,00 €   

Tekmovanje v pripravi jedi v kotličku 1.200,00 € 

Tekmovanje barmanov - mešanje pijač 1.200,00 €  

Tekmovanje o poznavanju in svetovanju vin 1.200,00 €  

Tekmovanje o poznavanju in točenje piva 1.200,00 € 

Tekmovanje hotelskih  receptorjev 1.200,00 €  

Tekmovanje sobaric 1.200,00 €  

Tekmovanje dijakov: smer turizem 1.000,00 €  

                                   smer kuharstvo 1.000,00 €  

                                   smer strežba 1.000,00 € 

                                   smer slaščičarstvo 1.000,00 €  

                                   smer pekarstvo 1.000,00 €   

  



 

 

Sejemski prostor 

65. Gostinsko-turistični zbor Slovenije je kot prireditev prefinjena celovita oblika pojavnosti, ki 
zagotavlja odmevnost. Za sponzorje bo pripravljen poseben del – sejemski prostor, kjer se boste 
lahko učinkovito in opazno predstavili vsem obiskovalcem in udeležencem. Prostor boste lahko 
sponzorji postavili in oblikovali po svojih željah. 

Bilten GTZ 

Bilten GTZ bo vodič po prireditvi za vse udeležence. Vseboval 
bo najpomembnejše informacije o 65. Gostinsko-turističnem 
zboru Slovenije, ključen del biltena pa bodo predstavljale 
sponzorske vsebine – oglasi in predstavitve vsakega sponzorja 
posebej. 

 

Promocijska vrečka GTZ 

V promocijsko vrečko bodo vstavljena praktična darila ter 
promocijski material sponzorjev, program GTZ in bilten GTZ. 
Promocijsko vrečko bodo dobili vsi udeleženci 65. Turistično-
gostinskega zbora Slovenije, ob registraciji neposredno na 
prireditvi.  

 
 

 

Fotostena GTZ 

Logotipi sponzorjev bodo izpostavljeni na fotosteni, v celostni 
grafični podobi GTZ. Pred fotosteno bo na samem dogodku 
potekalo fotografiranje udeležencev – fotografije bodo 
objavljene na Facebook strani Turistično gostinske zbornice, v 
medijih ter na spletnih straneh Turistično gostinske zbornice 
in prireditve 65. Gostinsko-turističnega zbora Slovenije.  

 
*Grafika je simbolična in je v boljšo vizualizacijo sponzorjev.  

 



 

 

Sponzorski prostor na WWW 

Spletna stran GTZ bo popolnoma prenovljena izključno za 65. Gostinsko-turistični zbor 
Slovenije. Na spletni strani bodo izpostavljeni in prikazani logotipi sponzorjev, z klikom na 
logotip pa bo uporabnika oziroma obiskovalca spletne strani preusmerilo na spletno stran 
sponzorjev.  

  



 

 

KONTAKTI: 
 
VODJA PROJEKTA: 
 
Srečko Koklič 
01 58 98 226 
051 273 000 
 
srecko.koklic@gzs.si 
 
 
 
DIREKTORICA TGZS: 
 
Klavdija Perger 
 
klavdija.perger@gzs.si 
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