5. SALON PENEČIH VIN
LJUBLJANA

Začnimo leto v velikem stilu
KDAJ?
Petek, 16. februar 2017, med 15. in 21. uro
KJE?
Grand Hotel Union, Ljubljana
KAKO?
Z elegantnimi mehurčki
V letu 2017 smo v poklon 20. Jubileju RadoStnih prireditve pvič v zgodovini svojega
delovanja pripravili vinsko prireditev izven meja Slovenije. Teden dni pred 4. Salonom
penečih vin v Ljubljani smo v srcu Zagreba pripravili premierni Salon pjenušavih vina.
Premierni Salon pjenušavih vina Zagreb je z velikim številom vinarjev iz Hrvaške in
Slovenije, ki so prišli predstaviti peneča se vina v prestolnico, in obiskom nad pričakovanji,
pokazal, da so peneča vina tudi na Hrvaškem pravi hit. In to ne samo za praznike in
slovesnosti, ampak za vsak dan, za vse priložnosti in tudi za druženje s hrano. Zato v letu
2018 nadaljujemo z otvoritvijo sezone z dvema salonoma penečih vin.
Čeprav vemo, da vino govori univerzalen jezik in povezuje ljudi, pa si nismo mislili, da bo
povezava Zagreba in Ljubljane tako uspešna in tako dobro sprejeta med obiskovalci. Zato
smo se odločili ustanoviti mednarodno mrežo salonov penečih vin »Salon of Sparkling
Wines«, ki se bo širila (prvenstveno po regiji) in povezala prestolnice preko penečih se vin.
Prvi salon iz mreže »Salon of Sparkling Wines« bo 2. Salon pjenušavih vina Zagreb, ki bo v
petek, 2. 2. 2018 otvoril novo zagrebško vinsko sezono; 14 dni kasneje, v petek 16. 2.
2018, bo 5. Salon penečih vin Ljubljana, otvoril sezono ljubljanskih vinskih dogajanj. Tako
zagrebški kakor tudi ljubljanski salon bosta v samem srcu prestolnice – zagrebški v Hotelu
Dubrovnik, ljubljanski pa v Grand Hotelu Union. Salona bosta organizirana po istem
modelu – združili bomo najboljše pridelovalce penečih vin, njihova vrhunska peneča vina,
izbrano kulinariko in številne ljubitelje elegantnih mehurčkov. Tudi tokrat bomo ostali zvesti
svojemu poslastvu: širjenju in dvigovanje nivoja kulture vina skozi izboraževanje. Zato
bomo organizirali vsaj dve vodeni degustaciji za obiskovalce.
Lepo vabljeni, da svoja peneča vina predstavite na »Salon of Sparkling Wines« – v
Ljubljani in/ ali Zagrebu – in skupaj z nami otvorite novo vinsko sezono ter se
predstavite številnim ljubiteljem penečih vin v obeh prestolnicah!

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 na ocenjevanje: petek, 19. 1. 2018
- za plačilo: 7 dni od prejma ponudbe.
3. CENA
Cena: 200 eur + DDV
Early bird cijena: 150 eur + DDV – prijava in plačilo do 5. 1. 2018
Cena za sodelovanje 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;
- možnost sodelovanja z vsemi ocenjenimi penečimi vini pri partnerskih izborih
penečih vin za leto 2018.
5. VSTOPNICE
Cena vstopnice za obiskovalce znaša 20 eur, u predprodaji 15 eur (do 4. 2. 2018).
Vstopnice so dostopne v predprodaji preko sistema Eventim ter preko vseh Eventimovih
prodajnih mest.
Za vaše vabljene goste bodo dostopni voucherji, ki vam jih bomo obračunali po salonu
po dejanski porabi, po ceni 15 eur.
6. OGLAŠEVANJE
- 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)

7. DODATNE INFORMACIJE
- Rado Stojanovič, info@radost.si, 041 620 696
- Uroš Stojanovič, uross@radost.si, 040 606 019
- Špela Štokelj, spela@radost.si, 040 661 106

VELIKO MEDNARODNO OCENJEVANJE PENEČIH VIN
Tudi to leto bomo organizirali veliko, mednarodno ocenjevanje penečih vin, ki jih bodo na
ocenjevanje prijavili vinarji 5. Salona penečih vin v Ljubljani in 2. Salona pjenušavih vina u
Zagrebu. Ocenjevanje penečih vin, ki bo največje v regiji, bo v Ljubljani, vina bo
ocenjevala strokovna slovensko-hrvaška komisija. Priznanja najvišje ocenjenim vinom
posameznega salona bomo podelili na otvoritvi salonov.
1. POGOJI SODELOVANJA
- rok za dostavo vzorcev za ocenjevanje: torek, 23.1.2018.
- 2 vzorca vin lahko na ocenjevanje prijavite brezplačno, 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 do polnjena v steklenice 0,75 l;
- 3 steklenice je potrebno do roka dostaviti na:
RadoSt, Poslovno svetovanje Rodomir Stojanovič s.p., Likozarjeva 14, 1000 Ljubljana;
vsak delovnik med 8. in 14. uro.
NE POZABITE!
Po potrjeni prijavi na dogodek boste prejeli ponudbo za sodelovanje.
Prijava je veljavna s plačilom ponudbe za sodelovanje!

