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Dogodek je polje tisočerih priložnosti. Za vzpostavljanje novih poslovnih poznanstev, za 
sklenitev novih poslovnih sodelovanj, za pridobivanje novih znanj, poslovnih idej, za rast. 

Dogodek, ki ima dolgoletno tradicijo, raznolike izkušnje, spoštovanje med stanovskimi 
kolegi, strokovno javnostjo ter mediji, je lahko še mnogo več: odlična priložnost za nad-
gradnjo ugleda vaše blagovne znamke, za razvoj dolgoletnih partnerstev in za pozicio-
niranje med vrhunske strokovnjake, mnenjske voditelje ter poslovne partnerje vaše 
industrije. Gostinsko turistični zbor je tak dogodek. Že 66. leto zapored. Zato 
preprosto morate biti zraven.

www.gtzslovenije.si info@tgzs.si



Spoštovani,

malo je priložnosti v Sloveniji, ko se na enem mestu zbere celotna strokovna, gospodarska, državna in 
interesna srenja v doloženi industriji, še manj pa takih, ki hkrati odprejo vrata prav vsakemu akterju na 
trgu, ki pokaže svoj interes. Naš osrednji stanovski dogodek v panogi turizem, gostinstvo in hotelirstvo  - 
66. Gostinsko turistični zbor Slovenije - je eden izmed njih. 

Z velikim ponosom lahko zatrdim, da je Gostinsko turistična zbornica Slovenije v zadnjih 65 letih zgradila 
izjemno platformo, na kateri se srečujejo tako uveljavljeni partnerji, odločevalci, strokovnjaki, kot tudi 
mladi upi, ljudje s poslanstvom, vizijo in srcem, da v slovensko gostinstvo in turizem vnesejo vrhunske 
storitve, mnoge nove priložnosti, trende in razvojne možnosti. 

O pomenu in uspehu dogodka priča tudi dejstvo, da se dogodek vsako leto širi na nova področja ter prido-
biva nova partnerstva. S tem dosega tudi nove javnosti ter pridobiva kredibilno publiko. In to je njegova 
največja vrednost. Letos tako med nove partnerje uvrščamo Gault&Millau Slovenija, ki bo na zaključ-
nem večeru zbora podelil nagrade najboljšim v gostinstvu za leto 2020, ter Zvezo prijateljev mladine 
Ljubljana Moste-Polje, s katerimi uresničujemo naše dobrodelno poslanstvo in se pridružujemo projektu 
Veriga dobrih ljudi. Tako nas čaka tudi dobrodelni večer z vrhunskimi chefi; Juretom Tomičem, Igorjem 
Jagodicem in Tomažem Kavčičem, ki bodo v sodelovanju z vinsko strokovnjakinjo Miro Šemić ter ob 
pomoči kuharske in strežne ekipe GH Union Ljubljana pričarali vrhunski gastronomski večer.

Zato vas z veseljem vabim, da na 66. Gostinsko turističnem zboru Slovenije prostor zase najdete tudi 
v vašem podjetju. Pridružite se nam kot sponzor oziroma partner ter aktivneje vstopite v skupino 
odličnih partnerjev dogodka. Nagovorili boste lahko več kot 3.000 turističnih in gostinskih strokovnja-
kov, poznavalcev in zaposlenih iz Slovenije ter tudi mednarodnega okolja, vzpostavljali morebitna 
sodelovanja z več kot 50 razstavljavci ter 350 tekmovalci in njihovimi mentorji. 

Prepričani pa smo, da bo časa dovolj tudi za druženje z najpomembnejšimi deležniki iz gospodarstva; 
udeležbo in podporo dogodku so že potrdili tudi Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, Mini-
strstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in 
prehrano, Javni zavod Turizem Ljubljana in Slovenska turistična organizacija, ki bo v sklopu GTZ orga-
nizirala Dneve slovenskega turizma.

Toplo vabljeni, da se nam pridružite. Pripravili smo vam nekaj sponzorskih možnosti, vendar želim posebej 
poudariti, da je prostor tudi za vaše želje in morebitne dodatne predloge. Živimo v dinamičnem času, ko 
sta fleksibilnost in odprtost še toliko bolj pomembna.

V pričakovanju vašega odgovora vas lepo pozdravljam,

Klavdija Perger
direktorica Turistično gostinske zbornice Slovenije
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Gostinsko turistični zbor Slovenije (GTZ) je 
največja strokovna prireditev v panogi turizma, 
gostinstva in hotelirstva na nacionalni ravni. 
Predstavlja tudi eno izmed najdaljših oblik 
strokovnega druženja, povezovanja in nabiranja 
novih strokovnih znanj v panogi. Povezuje ključ-
ne deležnike v verigi vrednosti: gospodarstvo, 
izobraževalne institucije, javne institucije ter 
podporne organizacije.

Od predavanj do 
tekmovanj

Strokovna predavanja, delavnice, posveti s 
priznanimi slovenskimi chefi in strokovnjaki: 

• Mednarodno prepoznana strokovnjakinja in 
vrhunska poznavalka vin v Sloveniji Mira Šemić; 

• najboljša barmanka leta 2016 na svetu Draga 
Kepeš; 

• mednarodno priznana poznavalka vin in žganih 
pijač Majda Debevc; 

• mednarodno prepoznan chef in predavatelj 
Tomaž Kavčič;  

• svetovno priznani in prepoznani chefi s strokov-
nimi delavnicami.

Sodobni trendi v panogi: GourmetShop, Sous-vi-
de kuhanje in sodobni trendi kulinarike z vključe-
vanjem slovenskih produktov s poreklom.

Individualna in ekipna tekmovanja v različnih 
veščinah kuharstva, strežbe in hotelirstva; medna-
rodna komisija.

Veliki finalni kuharski show top 3 kuharskih 
mojstrov – mladincev in članov.
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Teorija, praksa, pokušine 
in spoznavanja

350
TEKMOVALCEV IZ SLOVENIJE 
IN EVROPE

3000 
TURISTIČNIH IN GOSTINSKIH 
STROKOVNJAKOV

60 
RAZLIČNIH DOGODKOV

Kulinarična 
doživetja

Dobrodelna gala večerja z vrhunskimi chefi: 
Jure Tomič, Igor Jagodic in Tomaž Kavčič ob 
pomoči kuharske in strežne ekipe GH Union 
Ljubljana.

Predstavitve slovenskih kulinaričnih specialitet 
in tradicij.

Kulinarične ustvarjalnice mladih chefov v sode-
lovanju z JRE Slovenija.

Spremljevalna ponudba vinarjev in pivovarjev.

Nagrade

Podelitev priznanj in nagrad članom TGZS za 
doprinos k trajnostnemu razvoju panoge.

Podelitev priznanj Dnevi slovenskega turizma (v 
soorganizaciji z MGRT, STO, TZS, GZS, ZTAS, idr).

Podelitev nazivov Gault&Millau Slovenija 2020 
(TGZ strokovni partner večera).



PONEDELJEK, 11. 11. 2019

9.00

Strokovna predavanja, delavnice, posveti

Pozdrav prireditvi 66. GTZ 
predsednika TGZ Slovenije 

TOREK, 12. 11. 2019

Zajtrk z novinarji 

Strokovna predavanja, delavnice, posveti 

20.00

SREDA, 13. 11. 2019

Zajtrk s sponzorji 

Strokovna predavanja, delavnice, posveti 

20.00
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Predviden program prireditve
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Sponzorski paketi

Ker se zavedamo, da je danes sponzorstvo veliko več kot zgolj skupek logotipov, smo oblikovali sponzorske 
pakete, ki vam zagotovijo celovito prisotnost tako na dogodku kot med vsemi komunikacijskimi aktiv-
nostmi promocije dogodka in po njem. Odprti smo tudi za morebitne dodatne vsebinske predloge ali 
možnosti sodelovanja, za katere menite, da bi vam na dogodku zagotovili željeno pozornost, kot so npr. 
vsebinska sponzorstva izbranih tekmovanj.

GH Union, v katerem bo dogodek potekal, omogoča mnogo lokacij za postavitev vašega razstavnega 
prostora. 

Razstavni prostori - 66. Gostinsko turistični zbor

 GLAVNI SPONZOR      nad 5.000 eur

 SPONZOR         nad 2 .500 eur

 PODPORNIK       nad 500 eur

PRITLIČJE 1. NADSTROPJE



GLAVNI SPONZOR
nad 5.000 €

SPONZOR 
nad 2.500 €

PODPORNIKI
nad 500 €

POJAVNOST NA DOGODKU

LOGOTIP na vizualnih elementih dogodka 
(velikost glede na sponzorstvo):

 - Fotostena

 - Displayi po dvorani

 - Vstopnice 

Vsi podporniki 
skupaj

Oglas skupaj logotipi 
vseh podpornikov

Oglas

Dvostranski Cela stran

Oglas Cela stran ½ strani

REDNA KOMUNIKACIJA TGZS

Objava intervjuja v e-novicah TGZS

spletno stran v e-novicah TGZS

Zahvala na novinarski konferenci

SPLETNO MESTO TGZS

Umestitev logotipa med sponzorje 
(velikost glede na sponzorstvo)

Banner 7 dni pred 3 dni pred 

Kratka predstavitev sponzorja sponzorji + lasten 
video

sponzorji + lastna 

Zahvala 

Sponzorski paketi
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Objava foto-zgodbe 
videa

Skupna zahvala 

Objava intervjuja
sponzorja

Skupna zahvala 

Video vsebine z dogodka

z dogodka 
(YT, TV GZS)

z dogodka

Opomba:

GLAVNI SPONZOR
nad 5.000 €

SPONZOR 
nad 2.500 €

PODPORNIKI
nad 500 €
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RAZSTAVNI PROSTOR SPONZORJA

Kontakt

TURISTIČNO GOSTINSKA ZBORNICA SLOVENIJE
Dimičeva 13, 1000 Ljubljana

E info@tgzs.si

T 01 58 98 230

http://gtzslovenije.si/

Sponzorski paketi
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