




AJURVEDA
AKUPUNKTURA
ANTROPOFIZIJA

AROMATERAPIJA
AURA-SOMA
BIOTERAPIJA

EFT
HOMEOPATIJA

JOGA
KIROPRAKTIKA

KRISTALOTERAPIJA
ZALOŽNIŠTVO

MEDITACIJA

NUTRICIONISTIKA
PEAT
REIKI
RPT
ŠPORT IN REKREACIJA
TERAPIJA Z ESENCAMI
THE RECONNECTION
THETA HEALING
KITAJSKA MEDICINA
ZDRAV ŽIVLJENJSKI SLOG
ZDRAVILNIŠKI TURIZEM
ZELIŠČARSTVO
ZVOČNA TERAPIJAZA
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KDO VSE BO OBISKAL FESTIVAL CELOSTNEGA ZDRAVJA?
Mladi vseh starosti, vse od najmlajših študentov, ki so pomemben člen v verigi sprememb.
Vedoželjni in zainteresirani posamezniki, ki jih zanima zdrav življenjski slog in alternativne 
oblike zdravljenja.
Predstavniki aktivne generacije, najbolj obremenjeni v družbi z željo po sprostitvi in 
spremembi življenjskega sloga.
Družine, katerih vsakdan je zelo raznolik in pester, z namenom pridobivanja informacij o 
tehnikah alternativne medicine.
Starejši z željo po aktivnem in pozitivnem življenju.
Druga zainteresirana javnost.
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KOGA VABIMO K SODELOVANJU?

IZPSOJA 
OPREME

SEJEMSKI 
INŽENIRING

ORGANIZACIJA 
DOKOGDKOV RAČUNOVODSTVO

STORITVE ZA
TUJCE

Alternativne oblike zdravljenja, 
ponudniki raznovrstnih metod in tehnik.
Prehrana, ponudniki ekoloških pridelkov, 
naravnih prehranskih dodatkov, čajni in 
zeliščni kotiček.
Naravna kozmetika, kozmetične storitve, 
izdelki iz naravne in organske kozmetike.
Zdraviliški turizem, zdravilišča, wellness 
in sprostitveni centri, ponudniki terapij.
Športno-rekreacijske dejavnosti, 
duhovno in umetniško gibanje ter druge 
oblike sprostitve.
Mediji in založništvo, duhovno gradivo, 
gradiva o zdravju in zdravi prehrani.
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Na festivalu se lahko predstavijo ponudniki iz 
naslednjih področij:



DODATNE INFORMACIJE
ORGANIZATOR: 
Proevent, d.o.o.
Dunajska cesta 10
1000 Ljubljana
www.proevent.si
info@proevent.si

KONTAKT: 
SPLOŠNA ORGANIZACIJA
Melita Remškar, direktorica projekta
T: 01 300 32 19
E: melita.remskar@proevent.si
 
Tim Trojar Vidmar, vodja sejemske razstave
T: 01 300 32 18
E: tim.trojar-vidmar@proevent.si

PROGRAM
Marša Tavčar, koordinatorka programa
T: 01 300 32 13
E: marsa.tavcar@proevent.si
 
Marija Petrovčič, vodja spremljevalnih dogodkov
T: 01 300 32 24
E: marija.petrovcic@proevent.si

MARKETING IN ODNOSI Z JAVNOSTMI
Daša Kastelic, vodja odnosov z javnostmi
T: 01 300 32 30
E: dasa.kastelic@proevent.si
 
Tamara Fišter, vodja marketinga
T: 01 300 32 31
E: tamara.fister@proevent.si



3.  MOŽNOSTI SPONZORSKEGA SODELOVANJA
Vsi, ki se želite v okviru Festivala celostnega zdravja predstaviti na izviren in svojevrsten način, 
lahko z različnimi oblikami sponzorskega sodelovanja dosežete posebno in bolj učinkovito 
promocijo pred, med in v času prireditve, prav tako pa je možna izpostavitev v okviru programa 
prireditve, ki je zagotovo ena izmed najbolj učinkovitih načinov izpostavitve. Za več informacij se 
lahko obrnete na direktorico projekta: Melita Remškar, T: +386 (0)1 300 32 19, 
E: melita.remskar@proevent.si. 

2. DODATNE OBLIKE PROMOCIJE

2A  Delitev promocijskega gradiva 
Delitev promocijskega gradiva v lastni izvedbi.
Cena do vključno 27. novembra: 360 EUR/2 delivca in 1 vrsta gradiva.
Cena po 27. novembru: 400 EUR/2 delivca in 1 vrsta gradiva. 

2B  Spletni oglaševalski paket
Zakupite lahko paket različnih možnosti oglaševanja v okviru prireditve ter si 
zagotovite izpostavljenost, tako na spletni strani, kot tudi na socialnih omrežjih.
Paket zajema:
 • izpostavitev objave na Facebook profilu
 • sponzoriranje objave v vrednosti 50 eur na Facebook profilu
 • vključitev pasice s povezavo na spletni strani prireditve
 • vključitev logotipa na spletni strani prireditve
 • izpostavitev novice o sodelovnju na spletni strani
Cena do vključno 27. novembra: 400 EUR
Cena po 27. novembru: 450 EUR

2C  Oglas v časopisu prireditve 
Predstavite se lahko z oglasom ali vsebinskim člankom v časopisu prireditve, 
ki se deli tekom dogodka med obiskovalci.
Oglas (230mm x 50mm)
Cena do vključno 27. novembra: 200 EUR/oglas
Cena po 27. novembru: 250 EUR/oglas
Vsebinski članek
 • do 1000 (1/4 A4)                                    
 • do 2100 (1/2 A4)                                     
 • do 4300 (1 A4)      

 260 EUR 
310 EUR

 380 EUR

*Vse cene, navedene v tem Vabilu k sodelovanju, so brez 22% DDV-ja, ki ga krije naročnik.




