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Po uspešni, večletni organizaciji salonov penečih vin v Ljubljani in Zagrebu ter 

največjega, skupnega ocenjevanja penečih vin v regiji, se je pokazalo, da s pomočjo 

penečih vin lahko zelo uspešno povežemo sosednje države in na ta način promoviramo 

odlična peneča vina, dobro sodelovanje in iskrena prijateljstva. V tem smislu, smo letos 

ustanovili tudi mrežo salonov penečih vin / Salon of Sparkling Wines Network, ki jo 

bomo v prihodnjem letu širili dalje.  

 

 

Vabimo vas, da v začetku leta 2019 skupaj nazdravimo  

»združenosti v različnosti«  

na salonih penečih vin v Ljubljani in Zagrebu.  
 

 

Saloni so locirano na atraktivnih lokacijah v srcu prestolnic (Hotel Slon v Ljubljani ter 

Hotel Dubrovnik v Zagrebu), ki nudijo odlične pogoje za predstavljanje penečih vin 

na najvišjem nivoju in so obenem atraktivne in zanimive za (domače in tuje) obiskovalce 

salonov. Na vsakem salonu se predstavlja največ 40 vinarjev na uniformiranih razstavnih 

mestih. Del salona je namenjen ponudbi izbrane kulinarike, ki se odlično družijo s 

penečimi vini. Sestavni del salona so tudi najanvi dogodki ter delavnice in vodene 

degustacije.   

 

V sklopu mreže SSW organiziramo tudi veliko mednarodno ocenjevanje penečih 

vin, na katerega vinarji lahko prijavijo peneča vina, ki jih predstavljajo na katerem koli 

salonu mreže SSW. Ocenjevanje je skupno in poteka na lokaciji enega izmed salonov.   
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POGOJI SODELOVANJA 

 

 

1. PRIJAVA  

- preko elektronske prijavnice: http://prijavnica.radost.si/login; 

- više informacija: www.radost.si  

  

2. ROKI  

- za prijavo na salon in prijavo vzorcev za ocenjvanje: petek, 21.12.2018* 

- za plačilo: 7 dni od prejema ponudbe.  

(* prijava na salon in ocjenjivanje je možna do zapolnitve mest!) 

 

3. CENA  

Cena: 200 eur + DDV  

Early bird cena: 150 eur + DDV – prijava in plačilo do 30. 9. 2018 

Cena za sodjelovanje na salonu v Ljubljani in Zagrebu: 300 eur + DDV  

 

4. CENA VKLJUČUJE:  

- predstavitev poljubnega števila penečih vin; 

- standardno opremljen razstavni prostor: s prtom pokrita miza, dva stola; 

odlivalna posoda, vrč z vodo, napisna označba; 

- posodo za hlajenje in oskrbo z ledom; 

- dve priponki z imeni oseb za delo na salonu; 

- oskrbo obiskovalcev z vinskimi kozarci; 

- posredovanje informacij; 

- možnost rezervacije parkirnega mesta po želji in ob doplačilu; 

- osnovno objavo na uradni spletni strani in uradnem FB profilu;  

- osnoven vpis v predstavitveno publikacijo prireditve;  

- promocijo salona v domačih in tujih medijih. 

 

5. OGLAŠEVANJE   

http://prijavnica.radost.si/login
http://www.radost.si/
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- na spletni strani – banner 300 x 250 px: 50 eur + DDV 

- logotip v katalogu salona*: 50 eur + DDV 

- oglas 1/1 u katalogu salona*: 200 eur + DDV 

- oglas ½ u katalogu salona*: 100 eur + DDV 

* (skupna publikacija za salona v Ljubljani in Zagrebu) 

 

6. VELIKO MEDNARODNO OCENJEVANJE PENEČIH VIN 

Tudi tokrat bomo organizirali veliko, mednarodno ocenjevanje penečih vin, ki jih bodo 

na ocenjevanje prijavili vinarji 6. Salona penečih vin v Ljubljani in 3. Salona pjenušavih 

vina u Zagrebu. Ocenjevanje penečih vin, ki bo največje v regiji, bo na eni od lokacij 

salonov, vina bo ocenjevala strokovna slovensko-hrvaška komisija. Priznanja najvišje 

ocenjenim vinom posameznega salona bomo podelili na otvoritvi salonov.   

 

 

7. POGOJI SODELOVANJA NA OCENJEVANJU 

- rok za dostavu vzorcev za ocenjevanje: petek, 28.12.2018. 

- 2 vzorca lahko prijavite brezplačno, vsak dodatni vzorec, cena za vsak nadaljnji 

vzorec znaša 30 eur (+ DDV); 

- na ocenjevanju lahko sodelujejo vina, ki so prijavljena na salon v Ljubljani in/ ali 

Zagrebu, imajo odločbo za prodajo in so polnjena v steklenice 0,75 l; 

- 3 steklenice je potrebno do roka dostaviti na:  

RadoSt, Poslovno svetovanje Radomir Stojanovič s.p., Likozarjeva 14, 1000 Ljubljana; 

vsak delovnik med 8. in 14. uro.  
 

8. DODATNE INFORMACIJE 

- Rado Stojanovič: info@radost.si, 041 620 696 

 

NE POZABITE 

S prijavo na salon/a sprejemate splošne in plačilne pogoje, ki so objavljeni na 

www.radost.si. Po potrjeni prijavi na dogodek boste prejeli ponudbo za 

sodelovanje.  

Prijava je veljavna s plačilom ponudbe za sodelovanje! 

 

mailto:info@radost.si
http://www.radost.si/

