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23. SLOVENSKI FESTIVAL VIN
18. in 19. november 2021
Cankarjev dom, Ljubljana

“Vodo potrebujemo

Slovenski festival vin se
predstavi
Največji in najuglednejši festival vin, SFV, se je v
letu 2018 po enaindvajsetih letih ponovno vrnil
v Cankarjev dom, v hram slovenske kulture, kjer
se je sama zgodba festivala tudi prvič začela
točiti.
Preko večletnega dogajanja je sam dogodek
postal tradicionalen in prepoznaven tako med
vinarji, kulinariki, kot tudi obiskovalci. V letu
2019 je dogodek obiskalo preko 2.500
obiskovalcev. Sodelujočih pa je bilo več kot 160
vinarjev ter več 10 kulinarikov.
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V dveh dneh je cilj SFV-ja na enem mestu
povezati, promovirati ter predstaviti vse okuse
domače žlahtne kapljice obiskovalcem, kot tudi
sodelujočim. Na festivalu pa iz leta v leto
sodeluje tudi vedno več tujih vinarjev.
Ekipa Proevent od leta 2018 ustvarja vinske
zgodbe in sicer poleg SFV-ja, od leta 2019 še obe
Ljubljanski vinski poti.

.

Ocenjevanje in izbor najboljšega
vina
V sklopu 23. SFV-ja bomo tudi to leto
organizirali predfestivalsko ocenjevanje vin, ki
bo tako, kot v preteklih letih potekalo strokovno
in na visokem nivoju veččlanske ocenjevalne
zasedbe. O datumu oddaje vinskih vzorcev,
lokaciji ocenjevanja ter razglasitve vas bomo
prej obvestili, takoj, ko bo znano. Zmagovalci pa
bodo pred festivalom dobili tudi plakete, ki jih
bodo lahko imeli postavljene, kot prepoznane
tudi na samem dogodku v Cankarjevem domu.

Izbor naj steklenice!
Lansko leto smo v sklopu festivala priredili prvo
razstavo praznih steklenic vina in odziv je bil
fantastičen! To leto bomo razstavni prostor še
nadgradili in tudi priredili izbor ter razglasitev
NAJ FESTIVALSKA STEKLENICA. Zmagovalec
bo prejel plaketo ter brezplačno objavo v
Vinskih
mušicah,
brezplačniku,
ki
je
distribuiran na več kot tridesetih lokacijah po
Sloveniji! K tekmovanju torej toplo vabimo vse
vinarje, ki boste prisotni na 23. SFV-ju.

Festival – priložnost za poslovna
druženja
V sklopu festivala si po lanskoletni uspešnosti
tudi to leto želimo izvesti manjša poslovna
srečanja, ki so namenjena manjšim zasebnim
skupinam/podjetjem. Gre lahko za krajši tim
bilding (wine tasting) z vinarji, srečanja ob
različnih priložnostih ali pa že za prednovoletno
druženje, najprej v zasebnem tipu, ki se potem
razširi na drugi/festivalski del.
Oba dneva festivala si to leto poleg slovenskih in
tujih vinarjev želimo k sodelovanju povabiti še
več izvrstnih kulinarikov, saj se zavedamo, da
žlahtna kapljica lahko ustvari še boljšo zgodbo s
kulinaričnim delom.

Vabljeni k prijavi vinarji in
kulinariki!
Na Slovenski festival vin v prvi vrsti vabljeni
vinarji, takoj zatem pa tudi kulinariki. Prijave so
odprte in sicer je potrebno prijavo oddati
najkasneje do 14. oktobra 2021.

MOŽNOSTI SODELOVANJA

Cena dvodnevnega nastopa vključuje:
• standardno opremljen razstavni prostor: s prtom
pokrita miza, dva stola; odlivalna posoda, vrč z
vodo, košara za prigrizke, napisana označba;
• skupno skladišče in hladilne kapacitete ter
čiščenje razstavnega prostora;
• posodo za hlajenje in oskrbo z ledom;
oskrbno obiskovalcev z vinskimi kozarci;
oskrba z vodo za pitje in krušnim pecivom;
• posredovanje informacij;
• najava na uradni spletni strani in uradnem
Facebook proﬁlu;
• navedba z označitvijo lokacije v letaku
prireditve;
• promocijo festivala v domačih in tujih medijih;
• možnost sodelovanja na Festivalskem
ocenjevanju (prva dva vzorca sta brezplačna,
vsak nadaljni stane 30 eur);
• možnost sodelovanja z vsemi ocenjenimi vini pri
partnerskih izborih;
• možnost sodelovanja na poslovnih in strokovnih
dogodkih;
• možnost organizacije B2B sestankov (v primeru
zadostnega interesa).

Obvezna prijavnina in ekološko nadomestilo
40 eur / razstavljavca

www.slovenskifestivalvin.si/prijavnica

• S prijavo sprejemate tudi splošne pogoje sodelovanja,
objavljene na spletni strani pod zavihkom ZA RAZSTAVLJAVCE;
• Prijave in plačila po 14. oktobru 2021 so možna le v primeru
prostih mest in ob soglasju organizatorja, vendar se v tem
primeru cena sodelovanja zviša za 20%.

a) Zasnova in izvedba marketinške akcije:
• izpostavitev objave na Facebook proﬁlu
• sponzoriranje objave v vrednosti 50 eur na
Facebook proﬁlu
• izpostavitev objave na Instagram proﬁlu
• izpostavitev na Instagram story-u med
festivalom
• vključitev pasice s povezavo na spletni strani
• izpostavitev novice o sodelovnju na spletni
strani

280€ + DDV

b) Oglaševanje v festivalskem časopisu Vinske mušice:
Vinske mušice so festivalski časopis, ki izidejo že pred
Slovenskim festivalom vin in so dostopne v slovenskih
restavracijah, barih, vinotekah in hotelih. Časopis je
brezplačnik, ki bo predvidoma izšel v 8.000 izvodih.
Objava vsebinskega članka
• do 500 znakov s presledki
• do 800 znakov
• do 1000 (1/4 A4)
• do 2100 (1/2 A4)
• do 4300 (1 A4)

180€ + DDV
240€ + DDV
260€ + DDV
310€ + DDV
380€ + DDV

PRIJAVE SO ODPRTE!
ROK ZA PRIJAVO: najkasneje do 14. oktobra 2021

DODATNE INFORMACIJE

izvršni direktor
M: +386 (0)41 626 826
E: tihomir.kovacic@proevent.si
direktorica projekta
M: +386 (0)41 861 111
E: melita.remskar@proevent.si
predsednik programskega odbora festivala
M: +386 (0)41 620 696
E: info@radost.si
vodja marketinga
T: +386 (0)1 300 32 31

vodja odnosov z javnostmi
T: +386 (0)1 300 32 30
E: dasa.kastelic@proevent.si
vodja prijav
T: +386 (0)1 300 32 11
E: maja.mubi@proevent.si
vodja sejemske razstave
T: +386 (0)1 300 32 18
E: tim.trojar-vidmar@proevent.si

