THERMANA Laško

14. - 15. november 2022

MOŽNOSTI
SODELOVANJA
ZA PODJETJA NA

Ljubljana, september 2022

Spoštovani!

Sredi novembra bo v Laškem ponovno praznik slovenskega gostinstva in turizma.
Za nami je poletna turistična sezona, mi pa smo z mislimi že na pripravah našega tradicionalnega
dogodka
69. Gostinsko turističnega zbora Slovenije,

ki ga bomo letos organizirali v hotelu Thermana Park Laško od 14. do 15. novembra 2022.

Po nekaj letih se nam pri izvedbi ponovno pridružuje Sekcija za gostinstvo in turizem pri Obrtno
podjetniški zbornici Slovenije, v Dneve slovenskega turizma pa bo tudi tokrat vključen Plenarni del in
IT Tour Slovenske turistične organizacije, tradicionalni dogodki Turistične zveze Slovenije in
strokovne delavnice JRE.
Vsi dogodki bodo potekali od 14. do 16. novembra 2022.
Pošiljamo vam razpis - možnosti sodelovanja na dogodku.

69. GOSTINSKO
TURISTIČNI ZBOR
SLOVENIJE

Vsebine prireditve GTZ Slovenije – strokovna tekmovanja in razstavni del - se bodo odvijali dvoranah
Kongresnega centra hotela Thermana Park Laško. Prostori, namenjeni razstavljavcem, nimajo možnosti
dovoda in odtoka vode, zato na vas naslavljamo prošnjo, da temu primerno prilagodite razstavni
prostor.

Vabimo vas, da se glede na vaše možnosti odzovete in sodelujete na prireditvi ter v eni izmed možnih
ponujenih oblik podprete stroko.
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… pridružite se nam kot

ZLATI SPONZOR
SREBRNI SPONZOR
BRONASTI SPONZOR
POKROVITELJ
POKROVITELJ POSAMEZNEGA STROKOVNEGA TEKMOVANJA

nad 1.750,00 €
nad 1.350,00 €
nad 950,00 €
nad 650,00 €
nad 550,00 €

SPONZORSKO SODELOVANJE NA PRIREDITVI
NETO*
TISKOVINE
logotip na akreditaciji in programu

ZLATI
1.750,00 €

SREBRNI
1.350,00 €

BRONASTI
950,00 €

POKROVITELJ
650,00 €

X

X

X

X

X

X

X

X

velik

srednji

mali

mali

1 stran

½ strani

1/3 strani

logotip

celostranski

½ strani

1/3 strani

¼ strani

do 9 m2

do 6 m2

do 4 m2

do 2 m2

X

X

X

X

MAILING
logotip v zahvalnem mailingu vsem
udeležencem

SPLETNA STRAN
logotip med sponzorji – povezava na spletno
stran

E-BILTEN
članek v biltenu

E-NOVICE – TGZS
objava članka

SPONZORSKI PROSTOR PRED
KONGRESNO DVORANO
lasten razstavni prostor + postavitev lastnega
pingvina

VIDEO VSEBINA
Logotip na video wall-u

*DDV ni vključen v ceno

SODELOVANJE NA PRIREDITVI KOT RAZSTAVLJAVEC*
Z željo enotnosti opreme prostorov bomo pripravili razstavne prostore z elementi STO (priloga), možno
bo zakupiti razstavni prostor v velikosti 2 x 2 ali 2 x 4 metre. predlagamo zakup razstavnega prostora
in sicer v ponujeni obliki:
1 kongresna miza + 2 stola (cca 4 m2)
1 kongresna miza + 1 barska miza +2 stola (4 m2)
2 x kongresna miza + 2 stola ( 8 m2)
2 x kongresna miza + 1 barska miza + 2 stola ( 8 m2)
Večji razstavni prostor po dogovoru

350,00 €
450,00 €
550,00 €
650,00 €

*DDV ni vključen v ceno
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SODELOVANJE NA PRIREDITVI KOT E-RAZSTAVLJAVEC*
objave na portalu GTZ Slovenije, objave v e-novicah članicam TGZ Slovenije
Objava november – december 2022
Objava november – januar 2023
Objava november – marec 2023
Objava november – junij 2023

250,00 €
500,00 €
800,00 €
1.200,00 €

*DDV ni vključen v ceno

V primeru, da se odločite za sodelovanje kot razstavljavec v e-obliki, nam posredujete pripravljene
vsebine na rebeka.mezan@tgzs.si,.
Vsebine bodo objavljene na portalu prireditve https://gtzslovenije.si/.

Srečko Koklič,
vodja projekta

Rebeka Mežan,
koordinator razstavljavci

051 273 000
srecko.koklic@tgzs.si

041 620 973
rebeka.mezan@tgzs.si
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