
 

 

SALON 3R 

R(iesling) & laški R(izling) in R(ebula) vabijo  
 

KDAJ? 
Petek, 31. marec 2017, med 16. in 21. uro 

 
KJE? 

Velika dvorana, Grand hotel Union, Ljubljana 
 

Lani smo v sklopu dveh tematskih salonov organizirali prvič organizirali Salon 3R, 
posvečen dvema kraljema – laškemu in renskemu rizlingu in eni kraljici – rebuli.  
Salon smo organizirali v želji, da razbijemo mite in vrnemo slavo rizlingoma, 
predvsem laškemu in pokažemo celotno paleto vin, ki jih dajejo vse tri sorte. Kot na 
Salonu penečih vin bomo na eni izmed najlepših lokacij v Ljubljani – v Veliki dvorani 
Grand hotela Union, združili pridelovalce iz cele Slovenije, ki imajo v svojem 
asortimanu sortna vina sort: laški rizling, renski rizling in rebula, izbrano kulinariko in 
številne ljubitelje vin.  
 

Tudi tokrat bomo ostali zvesti svojemu poslanstvu: širjenju in dvigovanje nivoja 
kulture vina skozi izobraževanje. Zato bomo organizirali vsaj dve vodeni degustaciji 
za obiskovalce, od tega eno za študente. O temah in izbranih vinih vas bomo 
obvestili teden dni pred salonom. S Turizmom Ljubljana in partnerskimi hoteli bomo 
pripravili prodajni »vinsko kulinarični teden - Okusi Ljubljane  z izbranimi rizlingi in 
rebulami«, ki bo pospešil prodajo izbranih vin Salona 3R. 
 

Prireditev je degustacijsko-prodajna. Obiskovalci lahko za ceno vstopnice 
degustirajo vsa vina in nato najbolj všečna kupijo in  jih odnesejo domov. Vina 
se lahko prodajajo samo v skladu z veljavno zakonodajo. Za morebitne kršitve 
zakonodaje pri prodaji odgovarja vinar sam.  

 

I. CENIK IN POGOJI SODELOVANJA 
 
1. PRIJAVE 
Prijavo na Salon 3R opravite preko spletne prijavnice na www.radost.si, zavihek ZA 
RAZSTAVLJAVCE. V kolikor potrebujete več informacij, se obrnite na:   
- Rado Stojanovič: info@radost.si, 041 620 696; 
- Špela Štokelj: spela@radost.si, 040 66 11 06.  
 
2. ROK ZA PRIJAVO IN PLAČILO 
Rok za prijavo na prireditev je torek, 14. marec 2017.  
 
3. CENA NASTOPA  
Znaša 150,00 eur + DDV in vključuje:  

- predstavitev poljubnega števila vin - izključno SORTNIH (ne zvrsti!) iz sort: 
laški rizling, renski rizling in rebula; 

- standardno opremljen razstavni prostor: s prtom pokrita miza, dva stola; 
odlivalna posoda, vrč z vodo, napisna označba; 

- posodo za hlajenje in oskrbo z ledom; 
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- 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; 
- možnost sodelovanja s prijavljenimi vini na salonskem ocenjevanju in pri 

partnerskih izborih. 
 
4. VSTOPNICE 
Vstopnina za obiskovalce je 20 eur, v predprodaji 15 eur (do 25. marca), za študente 
pa 10 eur (omejeno število). Za vaše vabljene goste bodo na voljo vavčerji, ki vam jih 
bomo obračunali po dogodku, po dejanski porabi in po ceni 15 eur.  
 
5. OGLAŠEVANJE  
NA SPLETNI STRANI (www.radost.si): 
- izmenično vidna pasica za obdobje 1 meseca (300 x 250 px):  50,00 eur + DDV; 
V PREDSTAVITVENI PUBLIKACIJI (format A5): 
- logotip:  50,00 eur + DDV; 
- ½ strani: 70,00 eur + DDV; 
- 1 stran: 100,00 eur + DDV. 
 

NE POZABITE! 
Po potrjeni prijavi na dogodek boste prejeli ponudbo za sodelovanje. 

Prijava je veljavna s plačilom ponudbe za sodelovanje! 

 

II. SALONSKO OCENJEVANJE IN PARTNERSKI IZBORI 
LAŠKIH IN RENSKIH RIZLINGOV TER REBUL ZA LETO 2017 

 
1. SALONSKO OCENJEVANJE 
- ocenjevalna komisija sestavljena iz predstavnikov: vinarske stroke, sommelierjev, 
partnerjev, organizatorja Salona 3R, novinarjev, trgovcev in ljubiteljev; 
- ocenjevanje poteka v treh kategorijah – glede na sorto: laški rizling, renski rizling in 
rebula; 
- ocenjujejo se samo mirna vina, ki so prijavljena na Salon 3R, jih vinarji/ distributerji/ 
trgovci sami prijavijo na ocenjevanje in so prisotna na slovenskem tržišču; 
- izločijo se vina, ki imajo napake, bolezni ali so kako drugače neustrezna; 
- ocenjuje se po 100-točkovnem sistemu, po principu slepe degustacije; 
- pravila ocenjevanja in imena članov ocenjevalne komisije bodo objavljena pred 
ocenjevanjem na spletni strani organizatorja Salona 3R. 
 
2. PARTNERSKI IZBORI 
- partnerji (hoteli in restavracije) bodo izmed ocenjenih vin v kombinaciji z oceno cen 
izbrali svoj nabor vin za uvrstitev v svoje prodajne kanale. 
- nabor partnerjev in pravila izborov bodo objavljena pred ocenjevanjem na spletni 
strani organizatorja. 
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3. OBJAVA REZULTATOV 
- s prijavo vzorcev na ocenjevanje se vinar strinja z javno objavo ocen za ocenjena 
vina; 
- prvo predstavitev in promocijo najbolje ocenjenih vin v posamezni kategoriji bomo 
pripravil na novinarski konferenci pred salonom; 
- o rezultatih ocenjevanja in izbora bodo sodelujoči vinarji obveščeni po elektronski 
pošti. Vinarje, katerih vina se bodo uvrstila na prva tri mesta v posamezni kategoriji, 
bomo o tem obvestili pred salonom, celotno razvrstitev ocenjevanja pa bomo objavili 
v partnerskem mediju oz. vinarjem posredovali po salonu; 
- rezultati ocenjevanja bodo objavljeni na dan salona na spletni strani organizatorja 
Salona 3R in tiskani publikaciji, ki bo na voljo obiskovalcem Salona 3R; 
- najvišje ocenjena vina bomo vključevali tudi v druge promocijske akcije z izbranimi 
partnerskimi mediji. 
 
4. PRIJAVA IN DOSTAVA VZORCEV 
- ROK ZA PRIJAVO VIN ZA OCENJEVANJE JE 14. marec 2017; 
- vzorce prijavite preko vaše prijavnice za Salon 3R, ki se nahaja na tem linku: 
http://radost.si/prijavnica/slo/login, 
- ocenjevanje dveh (2) vzorcev posamezne sorte (laški rizling, renski rizling in rebula) 
je brezplačno, za vsak nadaljnji vzorec posamezne sorte pa je prijavnina 30,00 eur + 
DDV. 
- ROK ZA DOSTAVO VZORCEV ZA OCENJEVANJE JE 17. marec 2017; 
- poslati 3 steklenice na posamezen vzorec; 
- dostava na naslov: RadoSt, Poslovno svetovanje Radomir Stojanovič s.p., 
Likozarjeva 14, 1000 Ljubljana. 
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