Sežana, 12.01.2017
Spoštovani!

Zadeva: Vabilo k sodelovanju Mesec špargljev na Krasu 2017
Društvo za razvoj kmetijstva in turizma Planta v sodelovanju s TIC Sežana in TIC Štanjel, vabijo, da
se pridružite letošnji promocijski akciji

Mesec špargljev na Krasu 2017,
ki bo potekal od 7. aprila do 7. maja, 2017.
TEMA: Špargljeve jedi ter pomladanske jedi
VABLJENI K SODELOVANJU:
Gastronomski ponudniki: gostinci in turistične kmetije
Vsebina:
Vsak sodelujoči gostinec ali turistična kmetija predstavi svojo špargljevo ponudbo, ki jo
ponuja cel mesec.
Tematski večeri (možnost, da vsak gostinec organizira kulinarični dogodek), ki bo promoviran
skozi skupno promocijsko akcijo.
Promocijske aktivnosti:
- tiskovna konferenca dne 4. april,
- promocijski letaki, ki se delijo na tržnici v Ljubljani v okviru dneva Krasa in Brkinov, na
turističnem sejmu Fraizeit v Celovcu (7.4.-9.4.2017), Sejmu EXPOMEGO GORIZIA (1619.2.2017), na info točkah ter TIC-ih na Krasu in v regiji,
- oglaševanje na spletnih straneh destinacije Kras (www.visitkras.info, www.stanjel.eu,
www.vinskacestakras.si)
- oglaševanje preko FB Mesec špargljev in FB strani destinacije, FB Slovenia
- drugo oglaševanje.
Pogoji sodelovanja:
- vsak gostinec ima lahko EN menu ali do tri posamezne špargljeve jedi, (MENIJI NAJ JE
BODO TEKSTOVNO PREOBSEŽNI, sicer si pridržujemo pravico jih krajšati! )
- vsaj ena izmed jedi mora temeljiti na divjih špargljih oz. na gojenih špargljih s Krasa,
- v času trajanja projekta je potrebno na vidnem mestu predstaviti oznake in brošure
projekta in skrbeti za splošno promocijo akcije,
- v roku oddana prijavnica in vplačana participacija ter kavcija,
- sodelovanje pri skupni promociji,
- poravnane pretekle obveznosti (Mesec špargljev 2016 in Mesec KK 2016)

Promocijski material:
- 3.000 letakov v slovenščini in italijanščini (tisk),
- 2.000 zgibank Menujev v štirih jezikih (Slovensko, angleško, nemško, italijansko)
- E-vabilo.
Prijava in partecipacija:
- rok za oddajo prijavnice je četrtek, 19.1.2017,
- izpolnjeno prijavnico posredujete po e-pošti na tic.sezana@visitkras.info ali po navadni
pošti na TIC Sežana, Partizanska cesta 4, 6210 Sežana, prijavnici priložite potrdilo o plačilu,
- Vplačilo participacije za gostince in turistične kmetije 110,00 EUR (60,00 EUR participacija
+
50,00
EUR
kavcija)
60,00€
Društvu
Planta
na
TRR 1010 00044279719 Banka Koper, s pripisom Mesec špargljev 2016, do 19.1.2017.
- Kavcija se vrne v primeru, da posamezni ponudniki sodeluje vsaj pri eni promocijski
aktivnosti (Novinarska konferenca, udeležba na sejmu Natour, EXPO – MEGO Gorizia,
Fraizeit Celovec, brezplačni sprejem novinarjev… ), predhodno usklajeno z organizatorji.
Kavcija se vrne najpozneje v 15-ih dneh po zaključku prireditve.
- Sodelovanje na novinarski konferenci je obvezno, v kolikor ni drugače dogovorjeno z
organizatorji (prevzem druge promo aktivnosti).
- Rok za oddajo menijev je 20. februar, 2017.
Vse zainteresirane za sodelovanje v projektu Mesec špargljev na Krasu 2017 prosimo, da pisno potrdijo
svoje sodelovanje na podlagi priložene prijavnice, najpozneje do 19. januar, 2017.
Prijavnico pošljite na naslov tic.sezana@visitkras.info ali po navadni pošti na TIC Sežana, Partizanska
cesta 4, 6210 Sežana, prijavnici priložite potrdilo o plačilu.
Lep pozdrav,
Organizacijski odbor

Priloga:
-prijavnica za sodelovanje

