Osnovne tehnične informacija za vinarje prijavljene na Slovenski
festival vin
Slovenski festival vin poteka že 20. leto in je najstarejša in najeminentnejša vinska prireditev v
Sloveniji.
Termin in delovni čas dogodka

20. Slovenski festival vin pripravljamo v petek in soboto, 17. in 18. novembra 2017. Za
razstavljavce bo vstop na prireditveni prostor možen od 12.00 ure naprej.
Svečana otvoritev festivala bo v petek 17. 11. 2017 ob 13.00 uri v Unionski dvorani grand hotela
Union. Za obiskovalce bo festival odprt oba dneva od 14.00 do 20.00 ure.
Lokacija festivala

20. Slovenski festival vin bo potekal v Ljubljani, v Grand hotelu Union in nekaterih drugih
lokacijah v centru Ljubljane. Informacija o drugih lokacijah bodo objavljena najpozneje do
20.10.2017.
Razstavna mesta

Organizator bo vsakemu razstavljavcu sam določil razstavno mesto na podlagi logične
povezanosti razstavljavcev (vinorodni okoliši, stili vina…) in bo o tem obvestil razstavljavce
najpozneje do 1.11.2017. Razstavljavci sami ne morejo izbirati razstavnega mesta. Razporeditev
razstavljavcev prijavljenih na gostujoče salone bo organizator opravil v dogovoru z organizatorji
salonov.
Vsak razstavni prostor za vinarje bo opremljen in bo vseboval naslednje elemente:

-

s prtom pokrita miza in dva stola,
enotna napisna označba z imenom vinarja
odlivalna posoda (pljuvalnik),
vrč z vodo,
košara s krušnimi izdelki.

Organizator bo nadaljnje na prireditvi zagotovil:

-

oskrbo z ledom za hlajenje vina,
oskrbo s kozarci po sistemu kavcije,
vso informiranje razstavljavcev in obiskovalcev.

Razstavljavec mora sam zagotoviti:

-

Stalno prisotnost na razstavnem prostoru,
zadostne količine prijavljenih vin za brezplačne degustacije obiskovalcev (svetujemo vsaj
12 steklenic vsakega prijavljenega vina),
lastni reklamni material,
odpirač za steklenice.

Registracija razstavljavcev

Sodelujoči vinarji se morajo pred vstopom na prireditveni prostor registrirati na festivalski
recepciji, ki bo stala na vhodu v vsak prireditveni prostor (hotel). Vsakemu vinarja pripadata dve
delavni priponki, ki bosta imensko pripravljeni glede na vpisano osebje v spletni prijavnici, ki so
jo oddali vinarji.
Prenočišča in parkirišča

Organizator bo na željo razstavljavcev rezerviral parkirni prostor in prenočišče za osebje
razstavljavcev, če le ti izrazijo željo preko spletne prijavnice. Razstavljavec sam plača stroške
prenočišča in parkiranja.
Ponudbo in navodila za prenočišča in parkirišča pri partnerskih hotelih bo organizator
posredoval razstavljavcem najpozneje do petka, 20. 10. 2017.
B2B Sestanki

Organizator bo preko spletne strani prireditve promoviral B2B sestanke vinarjev in
obiskovalcev (gostinci, trgovci, distributerji, posamezniki). Vsak sodelujoči vinar tudi sam vabi
svoje poslovne partnerje na sestanke. Za izvedbo B2B sestankov bo organizator zagotovil
dodatni prostor (posebna soba), le ti pa lahko potekajo tudi na razstavnem prostoru
razstavljavca. Dogovori za sestanke potekajo neposredno med vinarji in obiskovalci. Napoved
koriščenja posebne sobe za sestanke (rezervacijo) morajo vinarji sporočiti organizatorju
najpozneje en da pred koriščenjem.
Vstopnina

Slovenski festival vin poteka po sistemu brezplačnih degustacij. Vsak obiskovalec mora za
vstop na 20. Slovenski festival vin kupiti vstopnico, ki mu zagotavlja brezplačne degustacije
vseh vin, ki so predstavljena na festivalu in omejeno brezplačno degustacijo kulinarike
(degustacijski kuponi). Vsak obiskovalec in vinar si ob prihodu na prireditveni prostor izposodi
degustacijski kozarec po sistemu kavcije, s katerim lahko poskuša festivalska vina. Vsak
razstavljavec je dolžen zagotoviti obiskovalcem brezplačno degustacijsko količino
predstavljenih vin. Vstopnice so v predprodaji na voljo po ceni 25,00€, v zadnjem tednu pred
festivalom in na dan festivala pa po ceni 30,00€. Vsak razstavljavec ima na voljo 5 brezplačnih
vstopnic za svoje poslovne partnerje, ki jih bo koristil na podlagi elektronskih voucherjev,
nadaljnje količine pa po znižani ceni 20,00€. Informacije in navodila za koriščenje elektronskih
voucherjev bodo razstavljavci prejeli najpozneje do 1.11.2017.
Prodaja vin na dogodku

Prodaja raztočenega vina (na kozarec) je na festivalu prepovedana. Vsak vinar lahko prodaja le
cele in zaprte steklenice svojega vina, vendar pri tem mora sam zagotoviti spoštovanje

veljavnih zakonskih predpisov Republike Slovenije (izdajanje računov). Vsaka prodana
steklenica mora biti jasno označena z nalepko, ki jo bo vinar od organizatorja prejel ob
prihodu na festival, sicer organizator obiskovalcem ne bo dovolil iznos vina iz prireditvenega
prostora.
Festivalsko ocenjevanje vin

Pred 20. Slovenskem festivalu vin (20. – 23. 10. 2017) bo potekalo festivalsko ocenjevanje
prijavljenih festivalskih vin. Vsak sodelujoči vinar lahko brezplačno prijavi dve vini, vsak
dodaten vzorec za ocenjevanje se plača po ceni 30,00 EUR+22 % DDV. Vinarji lahko prijavijo
le mirna (suha, polsuha in polsladka) vina.
Vse steklenice prijavljenega vina morajo biti opremljene z ustrezno etiketo, ki vsebuje
zakonsko predpisane podatki o vinu (analiza pooblaščene organizacije). Vsi prijavljeni vzorci
morajo prav tako biti vpisani v prijavni obrazec, ki ga je vinar oddal v spletni prijavnici.
Ocenjevanje se izvede po 20 točkovnem Baumax sistemu in ga bo izvedla 7 članska komisija
pokuševalcev sestavljena iz strokovnjakov s področja vinogradništva in vinarstva (enologov),
pridelovalcev grozdja in vina, sommelierjev, predstavnikov specializiranih medijev ter
ljubiteljev. Komisijo vodi Dr. Tatjana Košmerl.
Najbolje ocenjena vina bodo deležna priznanja organizatorja in bodo po ocenjevanju
predstavljena partnerjem Slovenskega festivala vin (gostinci, hoteli, trgovci, distributerji), ki
bodo opravili svoj izbor festivalskih vin za svoje potrebe (morebitno prodajo).
Vsak vinar mora zagotoviti 3 steklenice vina za ocenjevanje, le te pa mora najpozneje do
17.10.2017 dostaviti na naslov: Poslovno svetovanje Radomir Stojanovič, s.p., Likozarjeva 14,
1000 Ljubljana, s pripisom »Festivalsko ocenjevanje 20. Slovenskega festivala vin«.
Dostava vin za predstavitev na 20. Slovenskem festivalu vin

Vinarji morajo sami poskrbeti za dostavo vin za predstavitev na 20. Slovenskem festivalu vin.
Le ta lahko pripeljejo s sabo na dan dogodka. Vina se lahko dostavijo organizatorju tudi pred
festivalom tako, da se jih pripelje osebno ali pa pošlje po pošti na naslov: Grand hotel Union,
Miklošičeva cesta 1, 1000 Ljubljana, s pripisom »za Slovenski festival vin« in označenim
razstavnim mestom. Ob dostavi vina mora biti priložena tudi dobavnica. Podrobne informacije
z delovnim časom in kontakti oseb odgovornim za prevzem vina bodo razstavljavci prejeli
najpozneje do 1.11.2017. Vina, ki bodo na njegov naslov prispela najpozneje do 16.11.2017 do
12.00 ure, bo organizator pravočasno (dve uri pred odpiralnim časom) dostavil na razstavni
prostor razstavljavca.

Dodatne informacije

Dodatne informacije pred festivalom organizator zagotavlja preko spletne strani:
www.radost.si in elektronske pošte:
Špela Štokelj, spela@radost.si, +386 40 661 106
Uroš Stojanovič, uross@radost.si, +386 40 606 019
Informacije na dan dogodka pa zagotavljamo na festivalski recepciji, ki bo locirana ob glavnih
vhodih na festival.
Prijazen pozdrav!

Ekipa 20. Slovenskega festivala vin

