Zadeva: Katalog ponudnikov Krasa in Brkinov - ponatis

Spoštovani,
v okviru Koordinacije za turizem Kras in Brkini (Zavod ŠTIP, Razvojni center Divača, JZ Komenski Kras,
Kobilarna Lipica, JZ Park Škocjanske jame in Občine Komen, Hrpelje – Kozina, Miren – Kostanjevica,
Sežana, Divača) pripravljamo ponatis kataloga ponudnikov Kras in Brkini ki smo ga izdali leta 2015. Ker
je praktično v enem letu pošlo vseh 5000 izvodov, pripravljamo sedaj ponatis kataloga v nakladi 10.000
izvodov. Vsi ki se prvič niste vključili, imate sedaj ponovno možnost sodelovati.

DISTRIBUCIJA: Katalog je namenjen promociji destinacije doma in v tujini. Poleg tega je na razpolago
na vseh Turistično informacijskih centrih Kras - Brkini (Temnica, Štanjel, Sežana, Dutovlje, Lokev,
Kobilarna Lipica, Park Škocjanske jame), ter v okoliških TIC-ih.

VSEBINA IN IZGLED: lahko si ga prenese s te strani http://web4.deskline.net/sezana/sl/brochure/list
oz. ga on-line prelistate tukaj https://issuu.com/ticsezana/docs/kras_brkini_web_verzija .
Katalog je A4 format, posamezni ponudnik je predstavljen na ¼ strani. Oglas vsebuje: fotografijo
ponudnika, kontaktni podatki, GPS lokacijo, štiri jezični opis (SLO, ITA, ANG, NEM) in znakovno označbo
dodatne ponudbe. Ponudniki so razdeljeni po kategorijah na podlagi označene GLAVNE DEJAVNOSTI.

CENA ZA OGLAS: 50,00 EUR + DDV , v ceno so vključeni tudi prevodi vsebine oglasa.
Plačilo boste izvedli na podlagi prejetega računa s strani Zavoda ŠTIP.
Za vse, ki so sodelovali že pri prvi izdaji, je objava v ponatisu brezplačna.

POTRDITEV SODELOVANJA:

Rok za potrditev sodelovanja je torek, 29.11.2016 na e-pošto:

tom@visitkras.info , ob predložitvi popolne prijavnice in fotografije. Nepopolnih prijavnic in prijavnic,
ki bodo prispele po 29.11.2016, žal ne bomo mogli upoštevati.

Za dodatne informacije: TIC Sežana, Tom Ločniškar, 05/731 11 52 oz 041 611 980 oz.
tom@visitkras.info
Lep pozdrav,
Tom Ločniškar

PRIJAVNICA
za OBJAVO V KATALOGU PONUDNIKOV KRAS IN BRKINI

Naziv za objavo
Naslov
Poštna številka in
pošta
GPS koordinate
lokacije
telefon
E-pošta
Spletna stran
OSNOVNA –
GLAVNA
DEJAVNOST
(označite eno)
Na podlagi glavne
dejavnosti boste
razvrščeni na
ustrezno mesto v
katalogu.

GOSTILNA
RESTAVRACIJA

GOSTILNA Z NASTANITVIJO

OKREPČEVALNICA

MOTEL

IZLETNIŠKA KMETIJA

TURISTIČNA KMETIJA

OSMICA

SOBE / APARTMAJI

VINSKA KLET

HOSTEL

SADJARSTVO
ČEBELARSTVO

KAMP
ZELIŠČA, SIVKA

SIRARNA

OBRTI

PRŠUTARNA

ŠPORT

TURISTIČNA AGENCIJA

IGRE NA SREČO

HOTEL

OGLEDNA KMETIJA
AKTIVNA DOŽIVETJA ( šport – rekreacija, izposoja koles, ježa…)
OGLEDI (muzejske zbirke, spominske sobe, parki, vrtovi, učne poti..)
Kratek opis
ponudnika (do 150
znakov s presledki)
Navedite oznako fotografije
(TURISTICNA_KMETIJA_NOVAK_1 )
FOTOGRAFIJA MORA BITI MIN 2 MB oz
oz. 600 x 800 pixlov. LEŽEČA.

PONUDBA (označite kaj od naštetega ponujate)
Gostinska ponudba

Izposoja koles

Brezplačni WiFi

Ponudba jedi po
dogovoru

E-kolesa

Dovoljene živali

Degustacija

Turistična vodenja

Dovoljene živali po dogovoru

Degustacija po
dogovoru

Likovne kolonije

Prenočišča

Ogled kleti

Turistični ogledi

Kongresna/konferenčna dvorana

Prodaja vina

Teambuildung

Wellnes/savna

Vinska klet

Vožnja s kočijo po
dogovoru

Prostor za kampiranje

Osmica

Trgovina s spominki

Avtokamp / postajališče za
avtodome

Suhe mesnine

Ježa

Igre na srečo

Izvajanje delavnic

Ogled kmetije

Organizacija porok

Zeliščarstvo – pridelki

Ogled kmetije po
dogovoru

Organizacija dogodkov /
praznovanj

Pridelava zelenjave

Čebelarstvo

Zunanji bazen

Deviško oljčno olje

Galerija

Organizacija prevozov

Domača piva

Muzej, muzejska
zbirka

Igrišče za otroke

Prodaja izdelkov iz
sadja

Masaže po dogovoru

Namizni tenis

Domača žganja

Badminton

Dodatno PRENOŠČIŠČA
Število enoposteljnih sob:_______ , Število dvoposteljnih sob:_____, Število troposteljnih sob:______
Število več posteljnih sob: _______
Število apartmajev za dve osebi ___, za 3 osebe ______, za 4 osebe, za 5+ oseb ____

Dodatno GOSTINSKA PONUDBA:
Število sedišč noter: ___________ , število sedišč zunaj: ______________

PODATKI ZA IZSTAVITEV RAČUNA:
Uradni naziv podjetja: __________________________________________________
Kontaktna oseba: ______________________ GSM: __________________________
Naslov, pošta: ________________________________________________________
Davčna številka / ID za DDV.: _______________________ Zavezanec za DDV(označi) : DA / NE

Spodaj podpisani naročam objavo, ter soglašam z uporabo navedenih podatkov v katalogu
ponudnikov Krasa in Brkinov.
S podpisom se zavezujem, da bomo poravnali 50,00 EUR .

Podpis:

