
Izrecno dovoljujemo, da Zavod SloVino vse navedene podatke o razstavljavcu in razstavnem programu javno objavi v publikaciji in 
v spletni izvedbi razstavnega kataloga prireditve Salona VinDel brez časovne omejitve. 

PODATKI O RAZSTAVLJAVCU  

Firma prijavitelja:

Naslov:

Poštna številka:                                   Pošta:                                                Država:

ID za DDV :                                          Direktor:

Telefon:

E-pošta:

Spletna stran:  

Kontaktna oseba:                                                    Telefon:                             Mail:                                       

Kraj in datum:                                           Žig:                                                      Podpis:

Prijavnino plačate na Zavod SloVino TRR: SI56 04515-0001002906 pri NKBM najkasneje do 9. septembra 2022.  

Prijavnice pošljite najkasneje do 2. septembra 2022 na naslov organizatorja: 

marketing@slovino.com  // tel.: 02 228 30 30 ali 031 766 000

www.vindel.si

XIII. Salon VinDel - salon vina in delikates 
MARIBOR, 14. SEPTEMBER 2022

PRIJAVNICA - NAROČILNICA

Zavod SloVino, Mlinska ulica 1, 2000 Maribor, Slovenija 

NAROČAMO:

(5 razstavnih izdelkov, osnovni vpis v katalog, 1 x vstopnica za razstavljavca, 
20 x kupon za nakup vstopnice po 50 % znižani ceni)  

c PAKET 250 (250 € + ddv)  

(7 razstavnih izdelkov, osnovni vpis v katalog, 

 2 x vstopnica za razstavljalvca, 4 x VinDel pass vstopnica, 
 30 x kupon za nakup vstopnice po 50 % znižani ceni)  

c PAKET 350 (350 € + ddv)  

 (10 razstavnih izdelkov, osnovni vpis v katalog, objava logotipa v katalogu, 
 1 x prostor za postavitev samostoječega panoja,  
4 x vstopnica za razstavljavca, 8 x VinDel pass vstopnica, 
50 x kupon za nakup vstopnice po 50 % znižani ceni)  

c PAKET 500 (500 € + ddv) (dve razstavni poziciji)   

 (1/8 strani oglasa ali članka v publikaciji SloVino Vinsko kulinarični trendi, 15 razstavnih izdelkov, osnovni vpis v katalog, 
 objava logotipa v katalogu, 3 x prostor za postavitev samostoječega panoja, 
 6 x vstopnica za razstavljavca, 10 x VinDel pass vstopnica, 75 x kupon za nakup vstopnice po 50 % znižani ceni)  

c PAKET 750 (750 € + ddv) (samostojna velika miza oz. tri razstavne pozicije)

 (1/4 strani oglasa ali članka v publikaciji Vinsko kulinarični trendi, NEOMEJENO razstavnih izdelkov, 
 osnovni vpis v katalog, objava logotipa v katalogu, 5 x prostor za postavitev samostoječega panoja, 
 6 x vstopnica za razstavljavca, 15 x VinDel pass vstopnica, 
 100 x kupon za nakup vstopnice po 50 % znižani ceni)  

c PAKET 1000 (1000 € + ddv) (samostojna velika miza oz. tri razstavne pozicije)

c

Objava logotipa v katalogu 50 € + ddvc

Postavitev samostoječega panoja 50 € + ddv
  

Pakete in oglaševanje lahko oblikujemo in prilagodimo po željah naročnika.  

R

Kazinska dvorana in preddverja Slovenskega narodnega gledališča  

Organizator si pridržuje spremembo termina v primeru zaostritve zdravstvene situacije.

Cene ne vključujejo ddv, ki bo zaračunan na računu. 

(3 razstavni izdelki, osnovni vpis v katalog, 1 x vstopnica za razstavljavca, 
10 x kupon za nakup vstopnice po 50 % znižani ceni)  

c PAKET 150 (150 € + ddv)  



PODATKI O RAZSTAVLJAVCU  

RAZSTAVNI PROGRAM 

Vina

Delikatese

           Sorta        Blagovna znamka   Geografsko poreklo             Suho/polsuho/polsladko/sladko                          

 1.
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 5.

Letnik Pt, i, ji, lv, sji, barr.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

              Izdelek            Blagovna znamka           Proizvajalec                      Poreklo                          Opis
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 4.

 5.
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11.
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15.

Skupaj ustvarimo mnogim najokusnejši dan v letu! 

Opis    

R

Prijavnino plačate na Zavod SloVino SI56 04515-0001002906 pri NKBM najkasneje do 9. septembra 2022.  

Prijavnice pošljite najkasneje do 2. septembra 2022 na naslov organizatorja: 

marketing@slovino.com  // tel.: 02 228 30 30 ali 031 766 000

www.vindel.si

Zavod SloVino, Mlinska ulica 1, 2000 Maribor, Slovenija 

XIII. Salon VinDel - salon vina in delikates 
MARIBOR, 14. SEPTEMBER 2022

Kazinska dvorana in preddverja Slovenskega narodnega gledališča  



CENIK

PAKET 250                                                              305 EUR (250 € + ddv)   
PAKET 350                                                              427 EUR (350 € + ddv)   
PAKET 500                                                              610 EUR (500 € + ddv)   
PAKET 750                                                              915 EUR (750 € + ddv)   
PAKET 1000                                                        1220 EUR (1000 € + ddv)

LOGOTIP ob vpisu v katalog                                       61 EUR (50 € + ddv)
PANO - prostor za postavitev pingvina                        61EUR (50 € + ddv)
DODATNI RAZSTAVNI IZDELEK                               61 EUR (50 € + ddv)

Salon VinDel 2022

CENIK
Oglaševanje v publikaciji SloVino Vinsko kulinarični trendi - digital

CELOSTRANSKI BARVNI OGLAS                      1098 EUR (900 € + ddv)
POLSTRANSKI BARVNI OGLAS                           610 EUR (500 € + ddv)
ČETRINA STRANI BARVNI OGLAS                      366 EUR (300 € + ddv)
OSMINA STRANI BARVNI OGLAS                   219,60 EUR (180 € + ddv)
IZPOSTAVLJEN BARVNI OGLAS                      2440 EUR (2000 € + ddv)
PR ČLANEK CELOSTRANSKA OBJAVA          1220 EUR (1000 € + ddv)

Z veseljem vam predstavimo ugodne kombinirane pakete razstavljanja 
in oglaševanja (VinDel, publikacija, splet, Instagram, Facebook, velike 

zunanje in notranje velikozaslonske oglasne projekcije). 
Pakete lahko popolnoma prilagodimo vašim željam.

Razširjene sponzorske in medijske pakete vam pripravimo individualno. 

 

LOGOTIPE IN VSE GRAFIČNE MATERIALE POŠLJITE NA
marketing@slovino.com

Zadnji rok za oddajo materialov je 5. september 2022.

Dodatne informacije in vsa podpora
Zavod SloVino

 
marketing@slovino.com

031 766 000

Plačilo do začetka prireditve na račun: Zavod SloVino,  SI56 0451 5000 1002 906  pri NKBM.   
 

R XIII. Salon VinDel - salon vina in delikates 
MARIBOR, 14. SEPTEMBER 2022

Kazinska dvorana in preddverja Slovenskega narodnega gledališča  

PAKET 150                                                              183 EUR (150 € + ddv)   


