61. KRAVJI BAL
V letošnjem letu organiziramo že 61. Kravji bal. Prireditev je uspešna in jo povprečno obišče 8000
obiskovalcev, ki prihajajo pretežno iz Slovenije in so srednje generacije. Vse več je tudi družin.
Nudimo vam pošteno partnersko sodelovanje, kjer se bomo maksimalno približali vašim željam in
potrebam.

PONUDBA SPONZORSTVA
1. Generalni sponzor
Postanite naš največji sponzor in podprite Kravji bal v Bohinju. Zagotovo boste s tem postali najbolj
vidni na našem največjem prazniku. Vaš logotip bo povsod, kjer je možno: v pasici, na
internetu(banner) in vseh medijskih sporočilih. Pridobite prostore za stojnice, transparente,
plakate ipd. Na odru vam namenimo čas za predstavitev ali nagradno igro. Praktično vse, kar je
zgoraj ponujeno in še več vam nudimo v zameno za vaš prispevek k prireditvi. Nudimo tudi večje
število vstopnic, ki so v redni prodaji 5,00€.
Cena: 3000-5000 €

2. Glavni sponzorji
Postanite en izmed petih glavnih sponzorjev. V zameno vam nudimo velik del storitev, ki jih
nudimo v sklopu Kravjega bala. Prikrojili jih bomo vašim željam in potrebam.
Cena: 1500,00 €

3. Tematski sponzorji
Nudimo široko paleto tematskih sponzorstev:
-medijski, internetni, zavarovalni, sponzor odra , sponzor delavnic, sponzor »prevozov«, sponzor
sladic,...
Pri teh sponzorstvih se lahko dogovarjamo za različne opcije sodelovanja. Priložnost za medije je
popolno sodelovanje v obliki izmenjave medsebojnega reklamiranja.
Cena: 300,00-1000,00 €

4. Ostalo
Nudimo vam še:
-postavitve reklamnih panojev ali tranparentov
-zakup stojnic, -organizacija nagradne igre na odru
-pojavnost na in internetni strani www.bohinj-info.com/kravjibal

5. Ostale možnosti po dogovoru
Želimo si vaše aktivne udeležbe, zato smo odprti za vse možne opcije. Pošljite predloge,
dogovorimo se za sestanek , vse v želji da ste kot sponzor zadovoljni.
Jure Sodja, TD Bohinj-040-572-611, jure.sodja@bohinj-info.com

KRAVJI BAL- kratka predstavitev in fotografije
Je najstarejša prireditev našega društva, ki prireditev organizira sedaj že 60 leto. Na prireditvi
sodelujejo planšarji in majerji, ki z višje ležečih planin privedejo okrašene trope živine in na
ramenih prinesejo »basengo« - vse kar potrebujejo za izdelavo sira in druge stvari, ki so potrebne
za življenje na planini. V idiličnem Ukancu vedno poskrbimo za bogat program z dobrim
ansamblom, poskrbljeno pa je tudi za dobro domačo hrano. Kravji bal je pravi slovenski praznik.

