20. SLOVENSKI FESTIVAL VIN

poziv na
»Festival vseh festivalov«
Spoštovani vinarji!
Pred 20 leti smo lansirali, za tiste čase, nov model vinsko-kulinarične prireditve Festival novih vin na slovenskem trgu, ki se je kmalu zatem preimenoval v Slovenski
festival vin. Po 10-ih letih se mu je pridružil še Festival kulinarike, kasneje pa še
Ljubljanske vinske poti, Salon penečih vin in Salon 3R, kar je promociji vina v
Ljubljani in Sloveniji dalo nove dimenzije. Ob 20. jubileju Slovenskega festivala vin
pripravljamo Festival vseh festivalov, ki bo v tradicionalnem terminu, v petek in
soboto, 17. in 18. novembra 2017, v Ljubljani, v partnerskih hotelih in še nekaterih
vrhunskih destinacijah in restavracijah v centru Ljubljane.

Festival vseh festivalov
Na enem mestu želimo predstaviti vse vinsko-kulinarične prireditve v Sloveniji in s
tem pritegniti pozornost širše, domače in tuje javnosti. Pripravili bomo več različnih
salonov partnerskih organizatorjev, predstavitev, delavnic, degustacij, itd., ki bodo
ponazarjali 20 let vinskih prireditev v Sloveniji. Le tem se bodo pridružili še saloni
partnerskih držav; k sodelovanju smo povabili vse sosednje države in države regije.
Na Festival vseh festivalov želimo privabiti 150 slovenskih in 50 tujih vinarjev, 40
slovenskih in 10 tujih kulinarikov ter 2.500 domačih in 500 tujih obiskovalcev.
Letošnji, jubilejni Slovenski festival vin bo sestavljen iz treh delov: (1) na osrednjem
delu se bodo predstavili vinarji, ki so se v preteklih letih najpogosteje udeleževali
festivala; (2) v okviru partnerskih salonov se bodo predstavili sorodne vinske
prireditve iz vse Slovenije; (3) v okviru salonov partnerskih držav pa tuji vinarji iz
regije. Tako letos ne bo klasičnega razpisa za prijavo na Slovemski festival vin, kot
ste ga bili vajeni do sedaj. Na osrednji del vabimo omejeno število vinarjev (50) z
osebnimi vabili, na ostala dva dela pa bodo vinarji povabljeni preko posameznega
partnerskega organizatorja ali preko institucij vabljenih držav.

Vaše vabilo
Nastop na 20. Slovenskem festivalu vin 2017 je možen samo s povabilom
organizatorja in partnerjev.
Pogoji sodelovanja
Ob 20. obletnici vam podarjamo 20 % popusta za sodelovanje. Cena vašega nastopa
v Unionski dvorani Grand hotela Union bo letos le 320,00 € (v ceno ni vštet DDV) ob
predpogoju, da vaše sodelovanje potrdite najpozneje do 15. septembra 2017.
Popust lahko izkoristite tudi za oglasne storitve v katalogu festivala (1/2 strani), v
katerem opišete svojo dvajsetletno rast in razvoj.

Prijave
Ker letos ne bo javnega razpisa, se na 20. Slovenski festival vin lahko prijavijo le
vinarji, ki so bili osebno povabljeni preko posebnega vabila na 20. Slovenski festival
vin. Prijave potekajo preko spletne prijavnice na povezavi: http://radost.si/prijavnica/
Rok za prijavo je 15. September 2017. Po poteku tega roka osebna vabila in s tem
možnost nastopa na dogodku ne veljajo več. V primerih prostih mest bo organizator
povabil druge vinarje, po kriteriju števila dosedanjih nastopov na Slovenskem
festivalu vin.
V času pred iztekom prijavnega roka bo organizator organiziral informativne sestanke
s povabljenimi vinarji (po vinorodnih okoliših) oz. Vas bo osebno obiskal.
Možnosti sodelovanja nepovabljenih vinarjev
Vinarji, ki niso/ne bodo prejeli osebnega vabila se 20. Slovenskega festivala vin lahko
udeležijo v sklopu »gostujočih salonov/dogodkov«, ki jih pripravljajo naši partnerji.
Nabor gostujočih salonov/dogodkov bomo sproti objavljali na www.radost.si, končni
seznam pa bo objavljen 15. Septembra 2017.
V pričakovanju Vaše prijave, Vas prijazno pozdravljamo!
Rado Stojanovič z ekipo 20. Slovenskega festivala vin
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