BUTALCI PRODAJAMO OGLASNO OKNO
Ker se počasi že spogledujemo z letom 2018, smo tudi v samem butalskem vrhu že začeli
razmišljati o Pustu z veliko začetnico. Pustu leta, ki nas čaka za BUTALSKIM vogalom.
Če si v času največjega praznika na Notranjskem želite biti VIDNI, ste lepo vabljeni, da se nam
pridružite v bazenu Sponzorjev, saj se prav po butalsko zavedamo, da brez Sponzorjev tudi
tradicionalnega pusta ne bi bilo.
Kakorkoli se boste odločili, se boste odločili pravilno!
Na sosednji strani smo vam pripravili butalsko razpredelnico, kjer lahko izberete pravi paket
zase.

V Butalah bodo med 8. in 14. februarjem naslednje prireditve:
Debeli četrtek, 8. 2. 2018
Pred kulturnim domom Cerknica

ob 16:00

Žaganje babe in otvoritev pustne razstave
Slavnostna otvoritev pustnih prireditev in prevzem
oblasti

Pustni petek, 9. 2. 2018
v Kulturnem domu Cerknica

ob 19:00

TV Čohovo
Uradni butalski TV program, na katerem najdete vse,
razen tistega, česar ne.

Pustna sobota, 10. 2. 2018
v športni dvorani v Cerknici

od 15:00

Otroška maškarada
Največja otroška maškarada s coprnicami, butalci,
animatorji in glasbenimi gosti

Pustna nedelja, 11. 2. 2018
Po ulicah Cerknice

točno okoli 12:32

BUTALSKA VESELICA
Veliki tradicionalni pustni karneval z vsemi
priljubljenimi liki, velikimi figurami in gostujočimi
maskami

Pustni torek, 13. 2. 2018
Športna dvorana Cerknica

ob 19.00

TV Čohovo, ponovitev
Ponovitev uradnega butalskega TV programa

Pepelnična sreda, 14. 2. 2018
od Žajfn'ce do mostu čez Cerkniščico

ob 16:00

Pokop Pusta
Najstarejša premikajoča pustna ulična predstava na
Slovenskem z ognjeno-mokrim koncem
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Kako lahko pomagate, da bodo Butale v vsej svoji imenitnosti zasijale pred svetom?
denar / storitve / blago / denarni prispevki

oglaševalski plan

5.000
Poseben dogovor o oglaševanju v času pustnih prireditev,
hrbtna stran v pustnem časopisu,
Reklamni spot po dogovoru

2.000

Reklamni spot do 30 sek., logotip na vstopnici za karneval,
logotip na jumbo plakatu

1.000

transparent na prireditvenem prostoru,
objava logotipa na prvi strani pust.si

600

Logotip na letaku za karneval

350

Logotip na vodniku po karnevalu

170

logotip na pust.si in pustnem časopisu, zvočna reklama

do 170

Izpis imena v pustnem poolu
Zvočna reklama na vseh pustnih prireditvah
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Primer: Sponzorstvo za 600 EUR
zajema vse oblike oglaševanje, ki so
naštete v stolpcu od 600 navzdol.
22% DDV ni vključen v ceni

Priloženo naročilnico z izbranim paketom pošljite podpisano in ožigosano po elektronski pošti: info@pust.si najkasneje do petka,
20. 1. 2018. Na podlagi naročilnice Vam bomo pripravili pogodbo in jo skupaj z računom posredovali na Vaš naslov.
Za prejete naročilnice po 20. januarju 2018 oglaševanje na JUMBO plakatih ne bo več možno.
Za vse dodatne informacije smo Vam z veseljem na voljo: Andrej - 041 605 124

|

Tjaša - 041 702 078 | Matjaž - 069 657 163

Čast in spoštovanje vsem imenitnim podjetjem, ki bodo pomagala ustvarjati glorijo in historijo Butal… Coprnice zagotavljajo, da
se Vam v prihodnjem letu ne bo nič hudega zgodilo!
Tjaša Sterle, 								
vodja marketinga Pustnega društva Cerknica					

Marko Rupar, župan občine Cerknica,
predsednik organizacijskega odbora

								
Dušan Petrič
predsednik Pustnega društva Cerknica
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NAROČILNICA PUST 2018
Prosimo, da izpolnite vse rubrike.

Naziv podjetja:
Naslov:
Davčni zavezanec:

DA

NE

Davčna številka:
Kontaktna oseba:

, Telefon:

e-mail naslov:

, internet naslov:

Obveščamo vas, da smo se odločili za PAKET
A.

B.

po BUTALSKEM CENIKU 2018.

VIŠINA SPONZORSKEGA PRISPEVKA

EUR

POŠLJITE NAM POGODBO O SPONZORIRANJU

DA

DONATORSTVO

EUR

NE

ZVOČNA REKLAMA NA PUSTNIH PRIREDITVAH (obkroži številko)
1.

Reklamo naj si izmisli Pustno društvo Cerknica

2.

Pri izdelavi zvočne reklame uporabite naslednji tekst (vpišite lastno besedilo z vedro vsebino do 20 besed, ki
ga lahko pošljete tudi na e-mail: info@pust.si)

LOGOTIP
Logotip vašega podjetja obvezno pošljite na e-mail info@pust.si.

Odgovorna oseba:

Kraj in datum:

Naročnik (žig in podpis):
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