Zavod za kulturne prireditve in turizem Celeia Celje, Krekov trg 3, 3000 Celje,
objavlja,

SODELOVANJE PRI PROJEKTU
»PRAVLJIČNO CELJE 2019« - PROMOCIJSKE AKTIVNOSTI
Zavod Celeia Celje, v nadaljevanju organizator projekta objavlja možnost
izvajanja promocijskih aktivnosti pri projektu, »PRAVLJIČNO CELJE 2019«,
ki bo potekal od 30. 11. do 31. 12. 2019 v starem mestnem jedru Celja.
Na povabilo se lahko prijavijo samostojni podjetniki in pravne osebe, ki so
registrirane in imajo vsa predpisana dovoljenja za opravljanje dejavnosti.
Ob tem velja izpostaviti, da morajo vsi interesenti upoštevati terminski in
vsebinski načrt prireditev v sklopu »PRAVLJIČNO CELJE 2019«, ki zajema
dopoldanski in popoldanski otroški program v PRAVLJIČNI DEŽELI na
Glavnem trgu, koncerte na Krekovem in Glavnem trgu ter silvestrovanje na
Krekovem trgu.

PARTICIPACIJA ZA SODELOVANJE
Prijavljenim in izbranim ponudnikom se bo za izvajanje promocijskih aktivnosti
na javni površini, s strani organizatorja zaračunala participacija:
•
•

•

•

Za delitev letakov, promocijskih brošur in drugega promocijskega
materiala znaša participacija 100 eur (brez ddv) / na dan.
Za prisotnost maskot in delitev letakov, promocijskih brošur ter
drugega promocijskega materiala znaša participacija 200 eur (brez
ddv) / na dan.
Za umestitev reklamnih eksponatov znaša participacija med 500 in
1.000 eur (brez ddv). Višina participacije je odvisna od reklamnega
eksponata/elementa,
njegovega
namena,
velikosti,
časa
promoviranja in lokacije. Vse podrobnosti se uskladijo po
predhodnem dogovoru z organizatorjem.
Drugo (dopiše ponudnik): ___________________________________,
znesek participacije se določi glede na namen in način promocije po
predhodni uskladitvi z organizatorjem.

OBVEZNOSTI PONUDNIKA:
• Ponudnik je dolžan pred samo izvedbo promocije vse podrobnosti
uskladiti z organizatorjem (datum, čas, lokacijo, način, uporabljena
sredstva ipd.).
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•
•

Zagotoviti čistočo na lokaciji kjer se izvajajo promocijske aktivnosti.
Po zaključku promocijskih aktivnosti prostor zapustiti čist.

NAVODILO ZA ODDAJO PONUDBE:
Vsi zainteresirani ponudniki oddajo svojo ponudbo s prilogami:
- Izpolnjen obr. št. 1 in obr. št. 2
- fotografije promocijskih aktivnosti
Vlogo s prilogami je potrebno oddati na naslov: Zavod za kulturne prireditve in
turizem Celeia Celje, Krekov trg 3, 3000 Celje, v zaprti kuverti z oznako
»PRIJAVA PRAVLJIČNO CELJE 2019 – PROMOCIJSKE AKTIVNOSTI« do
vključno 18. 11. 2019 (velja poštni žig za priporočeno pošiljko).

INFORMACIJE:
Kontaktna oseba:
Snežana Gabrovec, referentka za prireditve
Krekov trg 3
3000 Celje
Slovenija
t: ++386 3 428 79 32
f: ++386 3 428 79 31
GSM: ++386 51 681 990
snezana.gabrovec@celje.si
www.celje.si
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Obrazec št. 1
PODATKI O PONUDNIKU:

Naziv ponudnika
(kot bo naveden v pogodbi)
Naslov in kraj ponudnika
(kot bo naveden v pogodbi)
Telefon
Elektronska pošta
Matična številka
ID za DDV in ali je DDV zavezanec
Številka transakcijskega računa in
banka
Odgovorna oseba za podpis pogodbe
Funkcija odgovorne osebe za podpis
pogodbe
Kontaktna oseba
Telefon kontaktne osebe
Elektronska pošta kontaktne osebe

Kraj in datum:
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Žig:

Podpis ponudnika:

Obrazec št. 2
OPIS PROMOCIJSKIH AKTIVNOSTI:

Kraj in datum:
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Žig:

Podpis ponudnika:

