
 

 
 
 

 

 

 

 

Ljubljana, 22. april 2021 

Spoštovani, 

 

V času prekinitve obratovanja turizma smo na Turistično gostinski zbornici Slovenije želeli kljub vsemu 

nadaljevati s pozitivnim dogajanjem v panogi. Po zelo odmevnih dogodkih Naj krof Slovenije 2021, 

Pustimo otroku lastno izbiro in Ali znam kuhati brez mesa, ki so potekali virtualno, se veselimo izvedbe 

naslednjega velikega dogodka; glede na izboljševanje epidemiološkega stanja verjamemo, da bo 

možna izvedba v živo. 

V Portorožu, na Plaži Meduza, LifeClass Hotels & SPA, bo 18. junija 2021, potekal poletni dogodek Naj 

koktajl Slovenije 2021 po izboru TGZS. V sodelovanju z Društvom barmanov Slovenije bomo, v sklopu 

projekta Slovenija – evropska gastronomska regija 2021, razpisali tekmovanje v pripravi slovenskih 

koktajlov (vse sestavine morajo biti slovenskega porekla). 

Pester program, s pričetkom ob 16. uri, bo zajemal tekmovanje v pripravi koktajlov v živo, ocenjevalni 

dogodek za Model Miss Earth Slovenije 2021, podelitev certifikatov za mlade kulturne ambasadorje v 

sklopu projekta PRIMIS, Interreg Italia-Slovenija ter z zaključno večerjo ob sončnem zahodu in 

pljuskanju valov. 

Dogodek bo potekal na prostem, na Plaži Meduza, kar vam omogoča odlično lokacijo za predstavitev 

vašega podjetja in storitev. V priponki posredujemo možnost sponzorskega sodelovanja ter okviren 

program dogodka. Z veseljem pa vam ponudimo tudi možnost udeležbe na večernem dogodku. 

 

Za dodatne informacije se obrnite na vodjo dogodka: 

Rebeka Mežan, mag. rebeka.mezan@tgzs.si ; 041 620 973 
 

V pričakovanju sodelovanja vas lepo pozdravljamo, 

 

Ekipa Turistično gostinske zbornice Slovenije in 

Društvo barmanov Slovenije 
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Vrsta 
sponzorstva 

Vrednost  
(€ /neto) 

Vrednost z 
DDV (€) 

Namen 

Generalni 
sponzor 

5.000,00  6.100,00 Glavni pokrovitelj dogodka (samo eno podjetje) 
Zajema: 

- Glavna nagrada zmagovalcu 
- Stojnica (zagotovi podjetje) 
- Promocijski material za tekmovalce 
- Samostojni mailing članom TGZS (predstavitev podjetja) 
- Promocija podjetja na socialnih omrežjih TGZS in v e-novicah 

TGZS (ena stran A4 format) 
- Samostojna zahvala generalnemu sponzorju 

Zlati 
sponzor 

1.500,00  1.830,00 Zajema: 
- Stojnica (zagotovi podjetje) 
- Promocijski material za tekmovalce 
- Promocija podjetja na socialnih omrežjih TGZS in v e-novicah 

TGZS (
1

2
 strani A4 format) 

- Zahvala vsem sponzorjem 

Srebrni 
sponzor 

850,00 1.037,00 Zajema: 
- Stojnica (zagotovi podjetje) 
- Promocija podjetja na socialnih omrežjih TGZS in v e-novicah 

TGZS (
1

2
 strani A4 format) 

- Zahvala vsem sponzorjem 

Sponzor V obliki 
materialov ali 
denarja 
Minimalna 
vrednost 
500,00€ 

 Sponzor 
- Material za izvedbo tekmovanja (pijača, led, pripomočki, …) 
- Zahvala vsem sponzorjem 

 

Glede na vaš izbor bomo pripravili sponzorsko pogodbo in vam jo posredovali v najkrajšem možnem 

času. Vse vrednosti za sponzorstva so podane v EUR. Plačilo v 30 dneh od podpisa pogodbe oz. po 

dogovoru.  

Za dodatne informacije kontaktirajte vodjo dogodka: 

Rebeka Mežan, mag. 

041 620 973 ali rebeka.mezan@tgzs.si  
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