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Datum: 23. 1. 2018 
 

Oglaševanje sejma 

Sejemski transparent 

14 dni pred sejmom bo izobešen na objektu Kolpern. 

 

Spletna stran Gornjesavskega muzeja Jesenice in Facebook profil 

Objava razstavljavcev z logotipi na spletni strani GMJ, objava na Facebook profilu. 
 

Reklamni letaki 

Reklamni letaki za Poročni sejem bodo distribuirani (preko direktne nenaslovljene 
pošte) v vsa gospodinjstva na Gorenjskem, v tednu pred sejmom. 
 

Reklamni plakati 

Poročni sejem bomo aktivno oglaševali z reklamnimi plakati v širši okolici na 
vidnejših mestih, od 9. 2. 2017 dalje.  
 

Reklamni panoji na prireditvi 

Vsak razstavljavec se lahko na sejmu predstavlja s svojimi reklamnimi panoji.  
 

Mediji 

Poročni sejem 2018 oglašujemo: 

- na portalu Organizirajsiporoko.si (od novembra dalje),  

- v decembrski številki Priročnika Poroka,  

- v Jeseniških novicah (izid 2. 2. 2018) prispevek / povabilo in reklamni oglas,  

- na Radiu Triglav bomo 30s oglas vse dni pred 8. uro zjutraj (3. 2. 2018 - 18. 2. 
2018) ter dodatne objave tekom dneva,    

- po ustaljenem medijskem planu (informiranje ostalih lokalnih medijev in 
posredovanje vabila GMJ elektronskim naslovnikom). 
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Kategorije sponzorjev in njihovo oglaševanje 

ZLATI   vsaj 1000 € ali vsaj 30% popust na storitev /nakup* 

SREBRNI  vsaj 500 € ali vsaj 20% popust na storitev / nakup* 

BRONASTI  vsaj 300 € ali vsaj 15% popust na storitev / nakup* 

OSTALI  po dogovoru 
 

*Za vse pare, ki bodo v letu 2017 rezervirali termin za civilno poroko ali poročno slavje na Stari Savi. 

 

Kaj v posamezni kategoriji ponujamo sponzorjem, je razvidno iz spodnje tabele 
(prilagodljivo glede na želje sponzorja): 
 

    Bronasti Srebrni Zlati Ostali 

1.  Spletna stran GMJ in Facebook profil X X X  

2.  Reklamni panoji (sponzorjevi) na prireditvi  X X X X  

3.  Vsebina darilne vrečke – reklamni material  X X  X X 

 

Ponudba za sponzorje / donatorje 

Spletna stran Gornjesavskega muzeja Jesenice in Facebook profil 

Objava sponzorjev z logotipi na spletni strani GMJ (objava glede na prioriteto – 
vrsto sponzorstva), objava na Facebook profilu. 

 

Darilne vrečke 

V kolikor se odločite na Poročnem sejmu 2018 sodelovati kot donator, ste 
upravičeni do 50% rabata pri plačilu razstavnega prostora. 

  

Donatorji sodelujete tako, da pripravite 8 darilnih bonov (kot posebna ponudba 
samo za GMJ, ki ni enaka sejemski ponudbi za obiskovalce). Vsakemu paru, ki bo v 
času sejma ali v letu 2018 rezerviral termin za sklenitev civilne poroke ali poročno 
slavje na Stari Savi, bomo osebno predali vaš promo material in darilni bon.  

 

 

 


