OGLASNI PROSTOR
(100 x 42 mm)

Vabljeni na drugi Festival športa – Kranj 2016,
ki bo med 7. in 10. septembrom v Kranju.

Zato si rezervirajte 4 dni v septembru in spoznajte
pestro športno ponudbo Kranja.

4 dni športanja v Kranju!

2. Festival športa – Kranj 2016

Spoznali boste preko 25 kranjskih športnih društev in
klubov, preizkusili v vseh mogočih disciplinah, družili
z vrhunskimi športniki, ogledali spektakularne tekme
zvezd, izobraževali na predavanjih o aktivnemu načinu
življenja.

OGLASNI PROSTOR
(100 x 42 mm)

Program festivala
Športna tržnica - predstavitev športnih društev in
ostalih izvajalcev ter razstavljavcev na osrednjem
prireditvenem prostoru.

OGLASNI PROSTOR
(100 x 42 mm)

Predavanja - izvedba različnih predavanj in
strokovnih posvetov, povezanih s športom, športno
rekreacijo, športno prehrano idr.
Testiranja in meritve - za športnike, športne
rekreativce in ostale obiskovalce festivala.
Športno rekreativna tekmovanja in športni programi
- za obiskovalce festivala.
Športno rekreativna tekmovanja in športni programi
- za otroke kranjskih vrtcev in osnovnih šol
Ekshibicijska tekmovanja - v različnih športnih
panogah z znanimi športniki

Prizorišča
Gibi Gib
Letno in zimsko kopališče Kranj
Ledena dvorana Zlato polje
Atletski stadion Kranj
Športni park Stražišče
Športna zveza Kranj
Medgeneracijski center

prisotnost znanih kranjskih športnikov
v štirih dneh preko 10.000 obiskovalcev

OGLASNI PROSTOR
(100 x 42 mm)

največji športni dogodek v regiji
dobra medijska pokritost

Več na naši spletni strani www.sportkranj.si
Sledite, všečkajte, delite!

Festival Športa Kranj

Uporabljajte uradni #sportfest

OGLASNI PROSTOR
(100 x 42 mm)

Podprite šport v Kranju
Ponudba za oglaševanje v Festival
športa - Kranj 2016
Če želite oglaševati svoje podjetje oziroma izdelke
ali storitve na področju Kranja in okoliških občin, vam
ponujamo možnost oglaševanja v zgibanki Festival
Športa - Kranj 2016, ki bo izšla v predvideni nakladi
20.000 izvodov v septembru oz. začetku šolskega leta
in bo razdeljen:
Vsem gospodinjstvom v Kranju,
Vsem Osnovnim šolam v Kranju
Obiskovalcem Festivala športa – Kranj 2016, ki se
bo odvijal v Športnem centru Kranj, od 07. do 10.
septembra 2016.
Poleg zgibanke ponujamo oglaševanje na prireditvenem
prostoru v času športne tržnice, ter na spletni strani
Športne zveze Kranj. Poleg zgibanke bo objavljen tudi
katalog v elektronski obliki in bo objavljen na spletni
strani www.sportkranj.si.

Namen zgibanke 					
FESTIVAL ŠPORTA - KRANJ 2016
V zgibanki bo objavljen celotni program letošnjega
Festivala. Namenjena bo otrokom, družinam, športnim
delavcem in drugim, kjer bodo lahko dobili hitro
informacijo o programu Festivala.

Namen elektronskega kataloga 			
ŠPORT V KRANJU 2016 / 2017:
V katalogu se bo predstavilo več kot 40 športnih
društev in drugih izvajalcev programov športa s svojimi
programi, ki jih bodo izvajali v sezoni 2016 / 2017,
predstavljena bo javna športna infrastruktura v Kranju in
objavljen bo program Festivala športa – Kranj 2016.

Možnosti oglaševanja:

Kontakt in informacije:

Zgibanka - zadnja stran, velikost 100×100 mm
Prireditveni prostor - samostoječi reklamni pano
Spletni bannerji na spletnih straneh
– www.sportkranj.si
Newslettering – Mailee PRO v kombinaciji z aktivnim
»bannerjem« na spletni strani.

Namen spletne strani:
Na spletni strani omogočimo opis spletnega produkta
Vaše reklamno sporočilo v obliki »bannerja in
kratkega besedila« usmerimo na vašo produktno
stran.
Zagotovimo vam prostor ter objavimo PR članek s
povezavo na vašo produktno stran.
Preko našega NewsLettering sistema Mailee PRO
vam ustvarimo kampanijo na 10.000 regularnih
kranjskih elektronskih poštnih predalov.
Zagotovimo vam statistiko AWS, ki vam oblikuje
poročilo o izvršeni kampanji.

Karmen Zupan
04 / 238 04 52, 040 469 834
karmen.zupan@tourism-kranj.si
Tadej Peranovič
040 787 204
zveza@sportkranj.si
Hvala za vaše zaupanje,
							
Tadej Peranovič
Predsednik Športne zveze Kranj

10,000 poštnih
predalov

E - katalog

Oglasno mesto lahko zakupite po
naslednjem ceniku:
OBLIKA:		

MERA:		

CENA:

Zgibanka

100mm×42mm

100,00 €

Zgibanka

100mm×84mm

150,00 €

Zgibanka

100mm×210mm

400,00 €

		

150,00 €

Spletni banner				

100,00 €

Newslettering				

100,00 €

Opis spletnega produkta			

100,00 €

Reklamni transparent

100,00 €

Zakup stojnice na
prireditvenem prostoru

3mx1m		

Športna zveza Kranj ni zavezanec za DDV.

Bannerji s povezavam
na vaše strani

Spletna stran

Gospodinjstva
in Osnovne
šole Kranj

Zgibanka

4 DNI

Obiskovalci
festivala

4 dni festivala

