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PONUDBA SPONZORSKIH PAKETOV IN OGLAŠEVANJA NA DOGODKIH SIQHA TER KOMUNIKACIJI S ČLANI 
 

1. KLASIČNO OGLAŠEVANJE 
 
Možnost oglaševanja na panoju/ NALEPKA, ki je postavljen na vseh uradnih dogodkih SIQHA  - 50€/letno 
 
2. PROMOCIJSKE POSTAVKE, VEZANE NA POSAMIČEN DOGODEK 

 

• najem razstavnega prostora - 100€ za 2m2 

• reklamno oglaševanje / banerji na prireditvah - 100€ 

• podeljevanje reklamnih izdelkov na prireditvi cena - 100€  
 
 

3. SPONZORSKI PAKETI 

 
PREMIUM ali ZLATI SPONZOR 

• cena 600€ na leto ali 1.200 za obdobje 3 let 

• uporaba SiQHA imena – ZLATI SPONZOR SIQHA 

• oglasni pano sponzorja na dogovorjenem mestu, izdelava panoja je strošek sponzorja in pano last 

sponzorja po preteku pogodbe 

• dimenzija panoja je lahko maksimalno dolžina 2m in višina 1m 

• možnost predstavitvene stojnice za promocijo trženja blagovne znamke ( vključeno v ceno paketa v 

velikosti 2 kvadratna metra) 

• možnost promocije in podelitve reklamnega materijala ob podelitvah plaket, nagrad tekmovalcem 

• oglasnih baner na WEB site SiQHA primerne velikosti in pozicije za “Zlatega sponzorja  

• logotip in povezava sponzorja vključena v vse mailinge, ki se pošiljajo članom in simpatizerjem SIQHA 

• plačani dve štartnini (po izbiri za kateregakoli tekmovalca) na tekmovalno sezono, sponsor dobi 

vrednostni bon za ta namen) 

• 4x letno možnost delitve želene objave na FB profilu SIQHA 

• Vključitev logotipa sponzorja na vse promocijske tiskovine (pano, koledar, letaki) 

 
SREBRNI SPONZOR 

• cena 300€ na leto ali  600€ za obdobje 3 let 

• uporaba SiQHA imena – SREBRNI SPONZOR SIQHA 

• oglasni pano sponzorja na dogovorjenem mestu, izdelava panoja je strošek sponzorja in pano last 

sponzorja po preteku pogodbe 

• dimenzija panoja je lahko maksimalno dolžina 1m in višina 0,75m 

• možnost predstavitvene stojnice za promocijo trženja blagovne znamke,  v ceno paketa vključen najem 

stojnice v velikosti 1 kvadratna metra 
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• možnost promocije in podelitve reklamnega materiala ob podelitvah plaket, nagrad tekmovalcem 

• oglasnih baner na WEB site SiQHA primerne velikosti in pozicije za “Srebrnega sponzorja  

• logotip in povezava sponzorja vključena v vse mailinge, ki se pošiljajo članom in simpatizerjem SIQHA 

• plačana ena štartnina (po izbiri za kateregakoli tekmovalca) na tekmovalno sezono, sponzor dobi 

vrednostni bon za ta namen) 

• 2x letno možnost delitve želene objave na FB profilu SIQHA 

• Vključitev logotipa sponzorja na vse promocijske tiskovine (pano, koledar, letaki) 

 
BRONASTI SPONZOR 

• cena 100€ na leto ali  200€ za obdobje 3 let 

• uporaba SiQHA imena – BRONASTI SPONZOR SIQHA 

• oglasni pano sponzorja na dogovorjenem mestu, izdelava panoja je strošek sponzorja in pano last 

sponzorja po preteku pogodbe 

• dimenzija panoja je lahko maksimalne velikosti 0,75m x 0,5m 

• oglasnih baner na WEB site SiQHA primerne velikosti in pozicije za “Bronastega sponzorja” 

• 1x letno možnost delitve želene objave na FB profilu SIQHA 

• Vključitev logotipa sponzorja na vse promocijske tiskovine (pano, koledar, letaki) 

 
 
 
Predsednik in zakoniti zastopnik Združenja SIQHA 
Igor Rozman 
 

Kontakt za promocijo: Andreja Lenčič 
Mail: promocija@siqha.si 
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