Salon VinDel – mednarodni salon vina in delikates – ON TOUR

2. julij in 6. avgust 2022
Pot med krošnjami Pohorje – Rogla
Salon VinDel – mednarodni salon vina in delikates – se letos znova odpravlja na gostovanje! V sodelovanju s Potjo
med krošnjami Pohorje se bo to poletje Salon VinDel ON TOUR kar dva krat zgodil na poti med krošnjami ob
fascinantnem stolpu na vrhu Rogle, v osrčju pohorskih gozdov.
Z velikim veseljem vas vabimo, da se nam pridružite v soboto, 2. julija in/ali 6. avgusta, na Rogli, in sicer med 10. in
18. uro.
Prireditev bo potekala na prostem, na izjemni lokaciji Pot med krošnjami Pohorje, ki privablja veliko število ljudi. V
času lanske tovrstne prireditve je pot obiskalo več kot 2000 obiskovalcev. Povezava do fotografij.
V primeru slabega vremena bo prireditev prestavljena na prvo naslednjo soboto z napovedjo lepega vremena.
Participacija sodelujočih vinarjev in ponudnikov je že od simboličnih 99 € naprej. Zagotovljeni so led, kozarci,
logistika.
Prireditev je promocijsko prodajne narave. Prodaja in degustacija bosta možni na lastno blagajno razstavljavca ali
na kupone organizatorja, ki bo poskrbel za centralno blagajno. Degustacijski kupon bo vreden 1 € bruto (z
vključenim ddv). Organizatorju bo pripadla komisija v vrednosti 30 % neto zneska.

CENIK
Sodelovanje 1 dan (2. 7. ALI 6. 8.) ……..…………………………………………………………………………….……………………..… 120 € + ddv
*znižana cena za razstavljavce, sodelujoče na Salonu VinDel 2019, VinDel on tour 2021 ali
Sommelierski selekciji 2022 in za člane koncepta SloVino.com….……………………………..……………………………….. 99 € + ddv
Sodelovanje 2 dni (2. 7. IN 6. 8.) ……..…………………………………………………………………………….…………………………. 190 € + ddv
*znižana cena za razstavljavce, sodelujoče na Salonu VinDel 2019, VinDel on tour 2021 ali
Sommelierski selekciji 2022 in za člane koncepta SloVino.com…………….…………………..………………………….….. 160 € + ddv
Objava LOGOTIPA v razvidu sodelujočih…..….………………………………………………………….…..………………….…………. 35 € + ddv
Postavitev samostoječega panoja………………..………………………………………………………….…..…………………………….. 30 € + ddv
Pokroviteljski paket 1 dan (2. 7. ALI 6. 8.) …..…………………………………………………………………………………………….. 500 € + ddv
Pokroviteljski paket 2 dni (2. 7. IN 6. 8.) …….…………………………………………………………………………………………….. 900 € + ddv

Izpolnite priloženo prijavnico do petka, 24. junija, ter se predstavite na
Salonu VinDel ON TOUR.
Dodatne informacije na info@vindel.si in 02 228 30 30.
www.vindel.si
Organizator Salona VinDel ON TOUR je Zavod SloVino v sodelovanju s Pot med krošnjami Pohorje.
P.S.: Prilagamo prijavni formular. Pohitite s prijavo - upošteva se vrstni red prispelih prijav, do zasedbe razpoložljivih mest.

Zavod SloVino, Mlinska ulica 1, 2000 Maribor

Prijavnica – Naročilnica
PODATKI O PRIJAVITELJU
RAZSTAVLJAVEC: ____________________________________________________________________________
NASLOV: ___________________________________________________________________________________
POŠTNA ŠTEVILKA: ________________ POŠTA: ____________________________________________________
TELEFON: ________________________ E-POŠTA: __________________________________________________
ID ZA DDV: _______________________ ODGOVORNA OSEBA: ________________________________________
KONTAKTNA OSEBA: ________________________________
TELEFON KONTAKTNE OSEBE: ___________________________ E-POŠTA: _______________________________

DELIKATESE IN OSTALI IZDELKI
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Izrecno dovoljujemo, da Zavod SloVino vse navedene podatke o razstavljavcu in razstavnem programu javno objavi v tiskani in v spletni izvedbi
razvida sodelujočih Salona VinDel ON TOUR, brez časovne omejitve.

SODELOVANJE (označite z X)
⃝ Sodelovanje v soboto, 2. julija IN 6. avgusta 2022 (190 € + ddv redna cena)
* 160 € + ddv cena za razstavljavce - ki so sodelovali na Salonu VinDel 2019
- ki so sodelovali na Salonu VinDel on Tour 2021
- ki so prijavili vina na Sommeliersko selekcijo 2022
- ki so člani koncepta SloVino.com
⃝ Sodelovanje v soboto, 2. julija 2022 (120 € + ddv redna cena)

* 99 € + ddv cena za razstavljavce - ki so sodelovali na Salonu VinDel 2019
- ki so sodelovali na Salonu VinDel on Tour 2021
- ki so prijavili vina na Sommeliersko selekcijo 2022
- ki so člani koncepta SloVino.com
⃝ Sodelovanje v soboto, 6. avgusta 2022 (120 € + ddv redna cena)

* 99 € + ddv cena za razstavljavce - ki so sodelovali na Salonu VinDel 2019
- ki so sodelovali na Salonu VinDel on Tour 2021
- ki so prijavili vina na Sommeliersko selekcijo 2022
- ki so člani koncepta SloVino.com
Objava razstavljavca in LOGOTIPA v razvidu sodelujočih (35 € + ddv)
(objava je obvezna)
⃝ Postavitev samostoječega panoja (30 € + ddv)

(postavitev samostoječega panoja ni obvezna)
⃝ Pokroviteljski paket v soboto, 2. julija IN 6. avgusta 2022 (900 € + ddv) / ekskluzivna razstavno degustacijska

pozicija na vrhu stolpa Poti med krošnjami, promocija, logotip v razvidu sodelujočih, prostor za samostoječi pano,
izpostavitve, logotip na spletni strani vindel.si.
⃝ Pokroviteljski paket v soboto, 2. julija 2022 (500 € + ddv) / ekskluzivna razstavno degustacijska pozicija na vrhu

stolpa Poti med krošnjami, promocija, logotip v razvidu sodelujočih, prostor za samostoječi pano, izpostavitve, logotip
na spletni strani vindel.si.
⃝ Pokroviteljski paket v soboto, 6. avgusta 2022 (500 € + ddv) / ekskluzivna razstavno degustacijska pozicija na vrhu

stolpa Poti med krošnjami, promocija, logotip v razvidu sodelujočih, prostor za samostoječi pano, izpostavitve, logotip
na spletni strani vindel.si.

Sodelujoči se zavezujete, da boste ob sodelovanju upoštevali vse morebitne takrat veljavne ukrepe in priporočila
za zajezitev epidemije ter opravljali le dejavnosti, za katere ste registrirani.
Kraj in datum:

Žig:

Podpis:

Naročilnico naslovite na Zavod SloVino, Mlinska ulica 1, 2000 Maribor
ali jo pošljite po mailu na info@vindel.si.
Rok prijave je petek, 24. junij 2022, oziroma do zasedbe razpoložljivih mest.

