Športno društvo Selca Vam nudi poslovno sodelovanje v obliki reklamiranja vaše
firme na Športnem parku Rovn v Selcih in v publikacijah in spletnih straneh
Športnega društva Selca.
SPLOŠNI POGOJI SODELOVANJA:
 Pogodbeni partner sklene pogodbo s Športnim društvom Selca, kjer je točno
določeno medsebojno sodelovanje, materialne in druge obveznosti
 Transparente in ves potrebni material za reklamiranje dostavi pogodbeni partner
na svoje stroške oziroma plača stroške izdelave v kolikor je takšen dogovor
 Športno društvo Selca ni zavezanec za DDV, tako da se DDV ne zaračuna
 Za pomoč pri delovanju Športnega parka Rovn se Vam že vnaprej zahvaljujemo

I.

VELIKI SPONZOR ŠPORTNEGA PARKA ROVN SELCA

 Postavitev reklamne table na ograjo asfaltnega igrišča dimenzije 2000 mm x 600
mm (print na folijo, kaširano, material dibond alu pločevina 2 mm + mat
plastifikacija, cena z DDV cca 150 EUR, lahko po vaši izbiri damo v delo tudi mi
 Postavitev blende velikosti 4 m x 1,5 m na tenis igrišču (odbojka) cena izdelave
blende z logotipom podjetja je cca 100 EUR
 Poudarjanje sponzorja po ozvočenju na organiziranih prireditvah
 Omenjanje firme pokrovitelja v sredstvih obveščanja (Radio, TV, časopisi…)
 Objava logotipa v brošurah izdanih s strani Športnega društva Selca
 Objava logotipa na spletni strani Športnega društva Selca
 Omogočene marketinške možnosti po Vaših idejah s predhodnim dogovorom
 Stroške izdelave in postavitve plača pogodbeni partner
Cena za zgoraj navedeni paket reklamiranja je 2.000 EUR (za dobo pet let)

II.

BLENDA TENIS IGRIŠČE ŠPORTNI PARK ROVN SELCA

Postavitev blende velikosti _______________na tenis igrišču (odbojka)
Poudarjanje sponzorja po ozvočenju na organiziranih prireditvah
Objava logotipa v brošurah izdanih s strani Športnega društva Selca
Objava logotipa na spletni strani Športnega društva Selca
Omogočene marketinške možnosti po Vaših idejah s predhodnim dogovorom
Stroške izdelave in postavitve plača pogodbeni partner (približne cene izdelave
blende z logotipom 12 m x 1,5 m = 160 EUR, 8 m x 1,5 m =120 EUR, 4 x 1,5 m =
80 EUR, 2 m x 1,5 m = 60 EUR
 Letna najemnina za postavitev blend – v primeru plačila za pet let vnaprej 15
% popust
 Najemnina 2 m prostora = 100 EUR letno, najemnina 4 m = 200 EUR letno,
najemnina 8 m = 400 EUR letno, najemnina 12 m = 500 EUR
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III.

REKLAMNA TABLA NA OGRAJI ASFALTNEGA IGRIŠČA

Postavitev REKLAMNE TABLE ali TRANSPARENTA velikosti ____
Poudarjanje sponzorja po ozvočenju na organiziranih prireditvah
Objava logotipa v brošurah izdanih s strani Športnega društva Selca
Objava logotipa na spletni strani Športnega društva Selca
Omogočene marketinške možnosti po Vaših idejah s predhodnim dogovorom
Stroške izdelave in postavitve plača pogodbeni partner (približne cene izdelave:
Tabla višine 600 mm, print na folijo, kaširano, material dibond alu pločevina 2 mm
+ mat plastifikacija, cena z DDV, 1m = 130 eur, 2 m = 210 eur, 3 m = 290 eur, 4
m = 370 eur)
 Približna cena izdelave transparenta višine 1m, print direktno na platno, rinčice na
robovih, v ceni je vključena priprava enostavne grafike in izdelava, cena z DDV 2
m = 110 eur, 4m = 200 eur, 6 m = 290 eur, 8 m = 380 eur
 Letna najemnina za postavitev table, transparenta – plačilo za pet let
vnaprej 15 % popust
 Najemnina 2 m prostora = 200 EUR letno, najemnina 4 m = 400 EUR letno,
najemnina 8 m = 800 EUR letno







IV.





DRUGE UGODNOSTI

Popust pri najemu Športnega parka Rovn za družabne prireditve
Popust pri uporabi športnih terenov
Popust pri najemnini za piknik prostor
Druge ugodnosti po dogovoru

