
 

 

 
LJUBLJANSKA VINSKA POT – POLETNA VINSKA RAZVAJANJA  

Prijetno, lahkotno, predpoletno razvajanje v Ljubljani 
 
 

KJE? 
Ulice in trgi v starem mestnem jedru Ljubljane – Zelene prestolnice Evrope 2016 

 
KDAJ? 

Sobota, 18. junij 2016, med 12. in 21. uro. 
 
 

PRED POLETJEM RAZVAJAJTE V LJUBLJANI 
Tudi letos nadaljujemo z uspešno poletno izvedbo Ljubljanske vinske poti, ki je 
umeščena pred sam začetek poletja. Še pred dopustom in koncem šole, v velikem 
pričakovanju vročega poletja pripravljamo pravo malo osvežitev: z lahkotnimi vini, 
okusnimi grižljaji, z zavetju starega mestega jedra. Za vse ljubitelje žlahtne kapljice in 
kulinarike je to dogodek, ki se ga enostavno »ne sme zamuditi«. Za srečanje z 
družbo, kozarec vina po obisku tržnice, kosilo na ulici in sproščeno popoldne v 
vrvežu med stojnicami dobrot. In vse to v osrčju Zelene prestolnice Evrope 2016! 
  

Vabljeni vinarji, gostinci, turistične kmetije, turistično-informacijski centri, 
plesne in pevske skupine, da se predstavite tisočim Ljubljančankam, 

Ljubljančanom, obiskovalkam in obiskovalcem Ljubljane ter navdušite z okusi, 
barvami, vonji in zvoki!   

 
O LJUBLJANSKI VINSKI POTI 
 
Ljubljanska vinska pot je prodajno-promocijska prireditev, ki poteka na enotno 
opremljenih pokritih lesenih stojnicah.  Na info stojnicah organizatorja je organizirana 
izposoja kozarcev, prodaja vrednostnih kuponov (za nakupe na stojnicah) in 
informiranje obiskovalcev. Prireditev se prične z uradno otvoritvijo, nato poteka bogat 
spremljevalni program na različnih lokacijah.  
 
Utrinke preteklih dogajanj si poglejte na: http://ljubljanskavinskapot.si/galerija 
 

POGOJI IN CENA SODELOVANJA 
 
1. PRIJAVE IN ROKI PLAČILA: 
- prijave potekajo preko elektronske prijavnice, ki jo najdete na: 
http://prijavnica.radost.si/login; 
- rok za prijavo je sreda, 25. maj 2016; 
- rok za plačilo je sreda, 08. junij 2016.  
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OPOMBA 
S prijavo sprejemate tudi Splošne in plačilne pogoje sodelovanja 2016, objavljene na spletni strani v 
zavihku ZA RAZSTAVLJAVCE. Prijava je veljavna s plačilom predračuna! 

 
2. CENA NASTOPA NA PRIREDITVI: 
- zakup stojnice znaša: 200,00 € + DDV;  
 
3. CENA NASTOPA VKLJUČUJE: 
- standardno opremljeno stojnico (pult in napisna tabla), na kateri lahko predstavite 
poljubno število vaših proizvodov; 
- oskrbovanje obiskovalcev z vinskimi kozarci; 
- osnovni vpis v predstavitveni brošuri prireditve in na uradni spletni strani; 
- promocijo priredite; 
- možnost izposoje odlivalne posode in posode za led; 
- oskrbo z ledom.  
 
4. POSEBNA UGODNOST - PAKET OBEH VINSKIH POTI 2016 = 350 € + DDV 
V letu 2016 smo oblikovali paket dveh prireditev (Ljubljanska vinska pot – Poletna 
vinska razvajanja in Ljubljanska vinska pot – Martinovanje) v Ljubljani po ugodni ceni 
350 eur + DDV. Paketna cena velja ob prijavi na obe prireditvi do 25. maja in plačilu 
celotnega zneska do 8.junija 2016.  
   
OPOMBA 
Ugodnosti in popusti veljajo le v primeru prijave in plačila v predvidenem roku!  

 
5. OGLAŠEVANJE  
a) na spletni strani (www.ljubljanskavinskapot.si): 
- izmenično vidna pasica (300 x 250 px) za obdobje enega (1) meseca pred 
prireditvijo: 50,00 € + DDV; 
b) v brošuri prireditve (format 105 x 148 mm): 
- 1 stran: 100,00 € + DDV; 
- ½ strani: 70,00 € + DDV; 
- logotip: 50,00 € + DDV.  
  
6. DODATNE INFORMACIJE 
V primeru vprašanj ali želje po dodatnih pojasnilih nas kontaktirajte: 
- Rado Stojanovič, info@radost.si, +386 (0)41 620 696; 
- Petra Lukavečki, petral@radost.si, +386 (0)41 826 656; 
- Vanja Mramor, vanjam@radost.si, +386 (0)41 715 543.  
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