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Zadeva: oglaševanje v športni dvorani »Grajski park C.O.«   Logatec, 4.1.2021 
 
Spoštovani partnerji, 
 
V »Grajskem parku – centru odličnosti« vam ponujamo možnost oglaševanja vašega podjetja, 
krepitve imena oz. blagovne znamke. Oglaševanje je na voljo v športni dvorani velikost 600m2. 
Možno je izbirati med oglaševanjem na odbojnih površinah nameščenih okoli igrišča in »vip« 
oglaševanje na obeh koših. 
 
Odbojne površine so razporejene po celotnem spodnjem obroču znotraj dvorane. Natančna 
razporeditev površin je razvidna iz fotografij v nadaljevanju (tabela). Oglaševanje je na voljo na eni ali 
več oglasnih površinah (skupaj-povezano v liniji ali ločeno na različnih mestih), odvisno od vaših želja. 
Pogodba za oglaševanje se sklene za dobo enega leta ali več. 
 
Pri vsebini, ki jo želite oglaševati obstaja več možnosti priprave grafike. Na podlagi točnih dimenzij, ki 
vam jih sporočimo, lahko grafiko 1. pripravite sami (ustrezna kakovost za veliko-formatni tisk). Lahko 
se odločite, da bo grafika 2. vaš logotip (ustreznost logotipa). Ali se odločite za 3. posebno, dodatno 
oblikovanje grafike (z minimalnim doplačilom za oblikovanje). 
 
Tisk in lepljenje grafike nista zajeta v ceno oglaševanja. Okvirna cena znaša 20€ / m2 (+ddv), odvisno 
od velikosti tiska oz. zakupa oglaševalne površine. Točen strošek tiska in oblikovanja uskladimo ob 
prejetem povpraševanju. Za tisk in lepljenje lahko poskrbi tudi vaš tiskar v kolikor tako želite. 
 
Po prejemu vašega povpraševanja, potrditvi sodelovanja in prejetem nakazilu, pošljemo vašo grafiko 
v izdelavo. Grafika bo na panoju nalepljena celoten čas trajanja sodelovanja za čas določen v pogodbi 
(npr. za dobo enega leta; 3.2.2021-2.2.2022). 
 
 
Cenik 

Pozicija Velikost (m2) Cena (€)(brez ddv) 
(za 1 leto) 
 

 

 
B1 2,5x1,25 = 3,125 199  
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B2 2,5x1,25 = 3,125 199  

B3 2,5x1,25 = 3,125 199  

B4 2,5x1,25 = 3,125 199  

B5 2,5x1,25 = 3,125 199  

B6 2,5x1,25 = 3,125 199  

 
A1 2,5x1,25 = 3,125 199  

A2 2,5x1,25 = 3,125 199  

A3 2,5x1,25 = 3,125 199  

A4 2,4x1,25 = 3 199  

A5 2x1,25 = 2,5 149  

 
P1-1 2,5x1,25 = 3,125 199  

P1-2 8x0,6 = 4,8 299  

P1-3 2x1,25 = 2,5 149  

P-S 2,5x1,25 = 3,125 249  
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P-S 2,5x1,25 = 3,125 249  

P2-1 2,5x1,25 = 3,125 199  

P2-2 8x0,6 = 4,8 299  

P2-3 2,5x1,25 = 3,125 199  

 
VIP Koš-A Košarkarska tabla 299  

VIP Koš-B Košarkarska tabla 299  

 
 
Vabimo vas, da si ogledate tudi našo spletno stran www.grajski-park.si in vso ponudbo, ki jo nudimo. 
Med drugim -celostno organizacijo piknikov, -najem terminov v dvorani, -grajske dobrote v 
restavraciji, -najboljšo kavo v mestu, -apartma s kuhinjo za 4 osebe, itd. 
 
V primeru dodatnih vprašanj, najema storitev ali količinskega popusta (zakup več površin ali zakup za 
več let) nam prosimo pišite na el. naslov. 
 
Lep pozdrav,       M Genom d.o.o., 

direktor Matjaž Švajncer, 
Grajski park – Center Odličnosti 

http://www.grajski-park.si/

