1. VinoEuroFestival – nogometna vinsko kulinarična
vinska pot – vabilo gostincem
IN VINO VICTORIA
V vinu je zmaga
KDAJ?
Sobota, 2. junij 2018, med 11. in 21.uro
KJE?
Športni park Fazanerija, Murska sobota
KAKO?
Slovenija se predstavi Evropi, Evropa Sloveniji
V letu 2018 gostimo 5. Evropsko prvenstvo vinarjev v nogometu VinoEuro 2018.
Slovenska vinska reprezentanca v nogometu je že trikrat osvojila naslov Evropskih
prvakov. Tudi zato je Zvezi vinarjev - Vinski reprezentanci Slovenije zaupana izvedba
prvenstva. Predtekmovalni boji se bodo odvili v dveh skupinah, v Goriških Brdih in
Mariboru, zaključni pa v Beltincih ter športnem parku Fazanerija v Murski soboti.
V sklopu zaključnih bojev pripravljamo 1. VinoEuroFestival – nogometno vinsko
kulinarično pot, v okviru katere želimo obiskovalcem predstaviti odlična slovenska
vina in kulinariko. Poleg slovenskih vin in kulinarike se bodo, s svojimi vini, predstavili
še vinarji – člani vinskih nogometnih reprezentanc gostujočih držav in sicer: Avstrija,
Češka, Italija, Madžarska, Nemčija, Portugalska in Švica.
Festival bo potekal na zunanjih površinah športnega parka Fazanerija (v primeru
slabega vremena pa v montažnem objektu) v neposredni bližini nogometnega igrišča
na katerem bodo potekale polfinalne in finalne tekme in bo degustacijsko prodajne
narave.
Pričakujemo cca 3.000 obiskovalcev iz Slovenije in držav udeleženk VinoEuro2018,
kar bo lepa priložnost za predstavitev in prodajo vaših odličnih vin.
Vljudno vabljeni, da svoje kulinarične dobrote predstavite na
»1.VinoEuroFestivalu – nogometni vinsko kulinarični poti« v Murski
Soboti!

POGOJI SODELOVANJA
1. PRIJAVA
- preko elektronske prijavnice: http://prijavnica.radost.si/login;
- več informacij: www.radost.si in www.vinoeuro2018.com
2. ROKI
- za prijavo: 21. 5. 2018
- za plačilo: 7 dni od prejema ponudbe, najpozneje pa do 28.5.2018.
3. CENA
Cena nastopa: 50,00 eur + DDV + 1/3 iztržka od prodane hrane (po sistemu
zbranih degustacijskih kuponov). Vrednost kupona je 3,00 eur, od tega 2,00 eur
prejme gostinec, 1,00 eur pa ostane organizatorju.
4. CENA VKLJUČUJE:
- predstavitev poljubnega števila jedi;
- standardno opremljen razstavni prostor - stojnica;
- napisna označba;
- posredovanje informacij;
- osnovno objavo na uradni spletni strani in uradnem FB profilu dogodka; promocijo festivala v domačih in tujih medijih.
5. VSTOPNICE
Cena vstopnice za obiskovalce znaša 10,00 EUR v predprodaji in 12,00 EUR na
dan dogodka in vključuje:
-

ogled dveh nogometnih tekem (tekma za 3. mesto in veliki finale);

-

vstop na festival

-

2 degustacijska kupona za vino

-

1 degustacijski kupon za hrano.

Obiskovalci bodo lahko poleg degustacijskih kuponov v paketu z vstopnicami, kupovali
dodatne degustacijske kupone na prizorišču samem in jih unovčevali pri vinarjih in
kulinarikih.

Za svoje potrebe lahko vinarji in gostinci vstopnice naročite
https://www.vinoeuro2018.com/ vino-euro-festival
6. OGLAŠEVANJE
- na spletni strani dogodka – banner 300 x 250 px: 50 eur + DDV

na:

7. DODATNE INFORMACIJE
- Rado Stojanovič, info@radost.si, 041 620 696
POMEMBNO!
S prijavo sprejemate splošne pogoje sodelovanja, ki so objavljeni na spletni
strani.
Po potrjeni prijavi na dogodek boste prejeli ponudbo za sodelovanje.
Prijava je veljavna s plačilom ponudbe za sodelovanje.

