
NAROČILNICA ZA OGLAŠEVANJE

Sejem:               Alpe-Adria 2022
Termin: 26.-29. januar 2022

 Rok za naročilo: 10. januar 2022
                           

GOSPODARSKO RAZSTAVIŠČE d.o.o.
Dunajska cesta 18, 1000 Ljubljana, 
1001 Ljubljana, p.p. 3517
ID št. za DDV: SI 87878879

Te

Spletna stran: www.alpeadria.si
E pošta: alpeadria@gr-sejem.si

l.: +386/1/300 26 00 
Matična številka: 5003121000

1/ Podatki o razstavljavcu

Polni naziv razstavljavca                                          

Kontaktna oseba (ime in priimek)

Elektronska pošta kontaktne osebe    Telefon kontaktne osebe

3/ Naročamo zakup prostora za panoje, transparente in dibonde:

Označite Lokacija Dimenzija v m (š × v) Vidni del Cena

______ kos na avli dvorane A dogovor × 3,20 celoten  170,00 EUR
______ kos na dvorani B 2,90 × 4,40 celoten  170,00 EUR
______ kos ob Dunajski cesti 9,82 × 2,70 (vidni del: 970 x 251 cm)  890,00 EUR *

______ kos ob Dunajski cesti 9,82 × 2,70 (vidni del: 970 x 251 cm) 890,00 EUR  * 

* Cena vsebuje izdelavo transparenta.

______ kos ob Mestni ploščadi - jumbo 4,00 × 3,00 celoten  170,00 EUR
______ kos na dvorani C 6,30 × 4,00 celoten  340,00 EUR

Priporočamo, da transparent izdelate iz PVC ponjave oziroma cerade z luknjami za obešanje iz netov. V cenah je vključena montaža pripravljenega transparenta na oglasno 
površino. Izdelane transparente je potrebno dostaviti do ponedeljka, 24. januarja 2022 na recepcijo Gospodarskega razstavišča

2/ Naročamo zakup prostora za reklamni pano:

______ kos  Cena: 60,00 EUR/kos

Lokacija reklamnega panoja se uskladi z organizatorjem sejma. Izdelane panoje je potrebno dostaviti zadnji dan montaže.

Sejmi Ljubljana Trade fairs
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______ kos ob Dunajski cesti 5,00 × 1,50 celoten  610,00 EUR *4
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(Dunajska cesta 18, dvorana B2).
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4/ Naročamo zakup oglasnega prostora na velikem LED zaslonu (na voljo 6 pozicij):

6/ Prosimo, da naročilnico izpolnite čitljivo in podpisano ter požigosano pošljete na naslov: Gospodarsko razstavišče d.o.o., Dunajska cesta 18, 1000 Ljubljana.

7/ Vse navedene storitve so na voljo do zapolnitve kapacitet, pri čemer se za datum prejetja materialov upošteva datum pisnega naročila. Navedene cene 
imajo že vključene popuste in veljajo za razstavljavce sejma Narava-zdravje. V primeru, da naročnik ne dostavi materialov v določenih rokih,  
si organizator pridržuje pravico zaračunati polno ceno naročene storitve. V cenah ni vključen DDV, ki bo obračunan v skladu z določili ZDDV-1.

Sejmi Ljubljana Trade fairs

Kraj in datum:    Žig:    Podpis:

5/ Naročamo zakup drogov za zastave:

Označite Lokacija  Cena

______

______
______
______
______

 kos ob Dunajski cesti (10) 60,00 EUR
______ kos ob Dunajski cesti (6) 60,00 EUR
______ kos ob Dunajski cesti (5) 60,00 EUR
______ kos ob Dunajski cesti (5) 60,00 EUR
______ kos ob Jurčku (8) 60,00 EUR
______ kos ob fontani (7) 60,00 EUR

Zastave morajo biti dimenzije 1 × 4 m (š × v), na vrhu naj imajo zaščito ter ob 
strani pritrditvene net luknje. V ceni je vključena montaža pripravljene zastave na 
lokacijo. Izdelane materiale je potrebno dostaviti do 24. januarja 2022
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Dolžina

8 sekund
8 sekund
8 sekund
8 sekund 

Termini oglaševanja

1 teden
2 tedna
3 tedne
1 mesec

Cena

500,00 EUR
850,00 EUR
1.190,00 EUR
1.400,00 EUR

Št. predvajanj

8.000
16.000
24.000
34.000

Št. ur

18
36
54
75

Slika: JPG, PNG, GIF, TIFF, BMP
Video: H.246 (MOV ali MP4), MPG (1 ali 2), WMV, SWF ali AVI
Rok za oddajo materialov: vsaj 3 dni pred začetkom objave
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