vabilo za sodelovanje na Salonu Sauvignon v okviru
»Festivala vseh festivalov«
Spoštovani,
Slovenski festival vin letos praznuje 20., Festival kulinarike pa 10. obletnico.
Prireditev je najstarejša in najprepoznavnejša vinsko kulinarična prireditev v Sloveniji
in predstavlja odlično priložnost za učinkovito promocijo vina in hrane kakor tudi drugih
vinsko kulinaričnih prireditev in dogodkov.
Ob 20. jubileju Slovenskega festivala vin je organizator povabil tudi nas, da skupaj
pripravljamo Festival vseh festivalov, v okviru katerega bi Salon Sauvignon imel
status gostujočega salona.

Festival vseh festivalov
Na enem mestu bodo, ob Slovenskem festivalu vin, predstavljene vse vinskokulinarične prireditve v Sloveniji, ter vinsko kulinarična ponudba izbranih partnerskih
držav. Poleg osrednjega dela Slovenskega festivala vin in Festivala kulinarike bo
pripravljenih še 10 različnih gostujočih salonov partnerskih organizatorjev, med katere
sodi tudi naš Salon Sauvignon, in 4 saloni partnerskih držav. Z tem pristopom se želi
pritegniti pozornost širše, domače in tuje javnosti. Na Festival vseh festivalov
organizator predvideva udeležbo 200 slovenskih in 80 tujih vinarjev, 40 slovenskih in
10 tujih kulinarikov ter 3.500 domačih in 500 tujih obiskovalcev.

Salon Sauvignon
Salon Sauvignon bomo pripravili v soboto 18. novembra 2017, med 14.00 in 20.00 uro
v enem od salonov novega dela kongresnega centra GHU (prej Modna hiša). Na salonu
lahko sodeluje največ 25 vinarjev, izključno z vini sorte sauvignon ter 5 kulinarikov.
Spoštovani, ker vemo, da ste že sodelovali na dosedanjih Salonih Sauvignon z vašimi
odličnimi sauvignoni predlagamo, da v sodelovanju z nami le te predstavite tudi v okviru
Festivalu vseh festivalov.
Pogoji sodelovanja
Cena vašega nastopa znaša 120,00 € in vključuje:
- predstavitev do pet vin sorte sauvignon;
- standardno opremljeni razstavni prostor: s prtom pokrita razstavna miza, 2 stola,
odlivalna posoda, vrč z vodo, posoda za kruh in enotna napisna označba;
- oskrbo z ledom, vodo in kruhom;

- čiščenje razstavnega prostora;
- dve priponki z imeni oseb za delo na festivalu;
- možnost brezplačne udeležbe na strokovnih dogodkih ob predhodni prijavi;
- oskrbo obiskovalcev z vinskimi kozarci;
- posredovanje informacij;
- organizacijo parkirnega mesta ob doplačilu;
- osnovni vpis v katalog festivala;
- osnovno objavo na uradni spletni strani;
- festivalsko ocenjevanje dveh vin;
- promocijo festivala v domačih in tujih medijih;

Prijave
Prijave potekajo preko spletne prijavnice na povezavi:
http://radost.si/prijavnica/slo/login
Rok za prijavo je 15. september 2017.

V pričakovanju vaše prijave, vas prijazno pozdravljamo!
Slavko Podbrežnik Dobnik z ekipo festivala Salon Sauvignon
Rado Stojanovič z ekipo 20. Slovenskega festivala vin

DODATNE INFORMACIJE

Slavko P. Dobik, vodja festivala Salon Sauvignon
M: +386 (0)41 328 488
E: ars.poetoviensis@salonsauvignon.eu
Uroš Stojanovič, sodelavec na projektu Festival vseh festivalov
M: +386 (0)40 606 019
E: uross@radost.si

