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Ljubljana, 27. 10. 2021
ZADEVA: Martinovanje v Supernovi Ljubljana Rudnik
12. in 13. november 2021
Spoštovani.
Vljudno vas vabimo, da se nam pridružite na »MARTINOVANJU« v Nakupovalnem centru
Supernova Ljubljana Rudnik, kjer se boste lahko predstavili s svojo ponudbo na stojnicah.
Dogodek bo potekal v petek, 12. novembra od 9.00 do 21.00 in v soboto, 13. novembra od
8.00 do 21.00.
Gre za jesensko prireditev, ki je v veliki meri povezana tudi s kulinariko, zato k sodelovanju
vabimo številne slovenske pridelovalce vina in različnih okusov jedi, medu slovenskega
podeželja. Obiskovalce Supernove želimo popeljati skozi široko ponudbo slovenskih vin in jedi
ter jim hkrati popestriti dogajanje v nakupovalnem centru.
Spremljevalni program bo v soboto med 10.00 in 13.00 uro.
Vodila ga bo voditeljica, ki bo vsakega razstavljavca tudi predstavila.
Želeli bi si, da v času sejma obiskovalcem nudite razne ugodnosti za vaše izdelke/ ponudbo.
Dobrodošle so tudi degustacije.
Stojnica je brezplačna v kolikor prispevate vaše artikle v višini 20 €, ki jih bomo podelili v
nagradni igri v soboto na dogodku.
Aktivnosti v Supernovi:
− stojnice, na katerih bodo vinarji različnih slovenskih regij predstavljali svoja vina (možnost
degustacije in prodaje)
− stojnice, na katerih bodo različni ponudniki predstavljali tipične slovenske prehranske
izdelke (možnost degustacije in prodaje)
− nagradna igra (v soboto med 10.00 in 13.00)
− zabavni program (glasba in plesalci; v soboto med 10.00 in 13.00)
Supernova bo dogodek komunicirala na način:
− napoved in opis dogodka z vabilom na Facebook in Instagram strani Supernove
− napoved dogodka na portalu Napovednik.si
− najava dogodka na lokalnih radijskih postajah in velikem LED zaslonu v avli Supernove
− plakati in rollup-i »MARTINOVANJE« z najavo dogodkov in aktivnosti
Prepričani smo, da bo prireditev zanimiva in odmevna in lahko predstavlja tudi za vas poslovno
priložnost, da se predstavite številnim obiskovalcem Supernove.
O pogojih in podrobnostih sodelovanja pokličite na 05 901 1981.

Lep pozdrav :)
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