
 
 

PONUDBA za DIGITALNO oglaševanje  
(Facebook + Instagram + Linkedin) 

& FOTOGRAFIRANJE in VIDEO na sejmu 
 

DIGITALNO OGLAŠEVANJE 
Obveščamo vas o NOVOSTI in sicer možnosti DIGITALNEGA OGLAŠEVANJA vaših izdelkov ali storitev 
pred začetkom, med in po zaključku sejmov Okusov GASTexpo. Digitalno oglaševanje bo potekalo na 
socialnih omrežjih sejmov in vključuje pojavljanje na Facebook, Instagram in LinkedIn profilu sejmov. 
 
Objave pred pričetkom sejmov služijo kot njegov napovednik in vključujejo predstavitev, informacije 
ter zanimivosti o razstavljavcu, morebitne povezave, članke, slikovno ali video gradivo. Oglaševanje 
med sejmi vključuje spremljanje tekočega dnevnega dogajanja. Digitalno oglaševanje po sejmih 
obsega objavo fotografij, vtisov in tiskovnih poročil. 
 

Nudimo vam dve različni možnosti digitalnega oglaševanja, ki se razlikujeta glede na frekvenco in 
število objav. 

• Možnost PETIH objav – 2x pred sejmi, 1x med sejmom in 2x po sejmu             Cena: 50€ + ddv 
• Možnost TREH objav – objava med sejmom in 2x po sejmu                                 Cena: 30€ + ddv 

Rok za naročilo digitalnega oglaševanja je čimprej. Glede datum oddaje vašega naročila  bomo 
skladno s tem prilagajali datume objav. 
 

DODATNA PONUDBA – Fotografiranje in izdelava videa na sejmu 
Poleg digitalnega oglaševanja na socialnih omrežjih sejma, vam nudimo tudi dodatno možnost 
profesionalnega fotografiranja vašega razstavnega mesta s strani izvajalčevega poklicnega fotografa 
ter snemanje in izdelavo videa.  

• Paket profesionalnih fotografij vsebuje 5x fotografij, posnetih s strani poklicnega fotografa.                                                                                               
Cena paketa znaša 20€ + ddv 
 

• Naročilo videa vključuje predstavitev razstavljavca, posnetek razstavnega prostora, posnetek 
razstavljavčevih dejavnosti, posnetke razstavljavčevih delavnic in udeležbe na morebitnih 
tekmovanjih, s strani profesionalnega snemalca ter montažo videa v skupni dolžini cca 90 
sec.   

        Cena videa znaša po dogovoru.  Izvedba je vezana na razpoložljive kapacitete. 
 

Fotografije in video prejmete v roku 5 delovnih dni po zaključku sejmov. 
 
Za naročilo ponudbe nam pošljite izpolnjen obrazec na drugi strani tega obrazca na e-naslov:  
info@gast.si  
 
Rok za oddajo je zaželen čimprej. Izvedba oz. število objav sta pogojena z rokom oddaje gradiva. 
Gradivo za objavo slik pred sejmom mora naročnik dostaviti v primerni kvaliteti.  
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NAROČILNICA ZA DIGITALNO OGLAŠEVANJE 
 

  
Podjetje: __________________________________________ 
  
 

Naslov: ________________________________________________ 

  

Poštna št.:________________  Kraj: ___________________ 

 
Kontaktna oseba:  _______________________  

 

Kontaktni elektronski naslov :____________________________________________________ 
 
Kontaktna številka: ___________________________ 
 

 
Naročam paket digitalnega oglaševanja (ustrezno označite z »X«): 

 PET objav - 2x pred sejmi, 1x med sejmom in 2x po sejmu                                                     50€ + ddv 

 TRI objave - objava med sejmom in 2x po sejmu                                                                      30€ +  ddv  
 
Naročam paket fotografije in videa (ustrezno označite z »X«): 

 Paket 5 profesionalnih fotografij                                                                                                 20€ + ddv                                                                                        

 Paket videa z montažo                                                                                                             po dogovoru 
 

 
Podatki za račun 
 
Podjetje :_____________________________________________________________ 
 
Naslov:_____________________________________     
 
Poštna št.   ____________________    Kraj: ___________________________________ 
 
Davčna št.: SI  _______________________ 

 
      
Prijavni obrazec pošljite na info@gast.si 
  

Razstavljavec s sprejemom ponudbe dovoljuje snemanje na njegovem razstavnem prostoru, snemanje samega prostora, 
snemanje razstavljavcev in drugih udeležencev ter objavo posnetkov na spletu. 

 
Z oddajo privolitve o uporabi osebnih podatkov razstavljavec dovoljuje, da Primorski sejem d.o.o., kot upravljavec osebnih 

podatkov, posredovane osebne podatke obdeluje v skladu z vsakokrat veljavnim zakonom, ki ureja varstvo osebnih 
podatkov, in določili Splošne uredbe o varstvu osebnih podatkov (GDPR). 

 
Primorski sejem d.o.o. bo razstavljavčeve posredovane podatke uporabljalo zgolj v namene, za katere je dal privolitev. 

Razstavljavčeve osebne podatke obdelujemo na podlagi njegovega soglasja za čas do preklica tega soglasja.  
Razstavljavčevih osebnih podatkov ne bomo posredovali tretjim osebam. 

 
Razstavljavec s sprejemom ponudbe potrjuje, da je seznanjen s splošnimi pogoji poslovanja podjetja Primorski sejem d.o.o. 

in se z njimi strinja. 
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