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Povabilo k sodelovanju
(sponzorstvo / donatorstvo)
Spoštovani!
Planinsko društvo Lisca Sevnica po lanskoletni uspešni premieri ponovno organizira množično
športno pohodno-rekreativno prireditev, 2. Sevniški planinski maraton. Ponujamo zanimiv izbor
6 raznolikih pohodnih poti (od 6 do 67 km dolžine), ki potekajo pretežno po Sevniški planinski poti,
markirani obhodnici po območju občine Sevnica, krajši odseki poti pa potekajo tudi po občinah
Šentjur, Radeče, Laško in Škocjan.
Sevniški planinski maraton ponuja pestro izbiro pohodnih izzivov za vse starostne
skupine. Ponuja izzive vztrajnim pohodnikom, tudi tekačem, pohodniške užitke, rekreacijo
družinam ter športno-kulturno-zabavno preizkušnjo najmlajšim, ki jih spodbujamo k zdravem
načinu življenja z gibanjem v naravi. Med pohodi bodo udeleženci spoznali številne naravne vrednote
in kulturne zanimivosti (cerkve, gradove, običaje…). Prireditev v osnovi ni tekmovalnega
značaja, ker je poudarek na gibanju in druženju, nagrade za najhitrejše bodo le na
najdaljši, t.i. Gamsovi poti.
Poti vodijo po markiranih planinskih poteh po gozdovih, travnikih, grebenih s čudovitimi razgledi,
mimo izjemnih kulturnih in naravnih znamenitosti. Posebej zanimivo je območje Lisce (947 m),
najbolj priljubljene izletniške točke v Posavju. Na poteh bodo kontrolne točke z okrepčili,
kulturnim programom, animacijami za najmlajše, skratka pestrim dogajanjem… Po prihodu na cilj se
bodo udeleženci lahko osvežili na bazenu Sevnica ali pri Športnem domu Sevnica, kjer bo
poskrbljeno za hrano in pijačo, in se udeležili številnih športno-animacijskih aktivnosti v
popoldansko-večernih urah. Po podelitvi nagrad in priznanj bo kulturno-zabavni program.
Podrobnosti o prireditvi objavljamo na spletni strani www.planinskimaraton.si.
Dogodek je že oglaševan po celi Sloveniji in tudi v tujini. Z vašo podporo bo lahko še bolj.
Udeležencem prireditve želimo v sodelovanju z vami celovito predstaviti in ponuditi lokalno
ponudbo storitev in izdelkov ter organizirati vrhunski športno-rekreativni dogodek. Zato vas
vabimo k sodelovanju v vzajemno korist. Za vaš prispevek smo vam pripravljeni ponuditi možnost za
predstavitev, ponudbo, prodajo vaših storitev ali izdelkov udeležencem prireditve ter širši javnosti.
Ponujamo vam več možnosti sodelovanja (sponzorstva / donatorstva), in sicer:
Materialna podpora (sponzorstvo / donatorstvo):
Sponzorske / donatorske nagrade za udeležence, ki bodo podeljene naj- udeležencem, katerih
seznam bo naveden na spletni strani http://www.planinskimaraton.si/nagrade1.html
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Finančna podpora (sponzorstvo):
1. Kategorija (do 100 EUR): sponzor podpornik
2. Kategorija (100 EUR): bronasti sponzor
3. Kategorija (200 EUR): srebrni sponzor
4. Kategorija (400 EUR): zlati sponzor
5. Kategorija (800 EUR): glavni sponzor
Možen je tudi drugačen način predstavitve vašega podjetja, storitev in/ali izdelkov glede na vaše želje
/ potrebe po dogovoru.
Vsi sponzorji bodo na primeren način (Sponzorski paketi 2016 v prilogi) oglaševani.
Vaše cenjene odzive pričakujemo do 15. maja 2016 na e-pošto: pdlisca@gmail.com ali mobilni
telefon: 051 680 289 (Rok Petančič).
V pričakovanju pozitivnega sodelovanja vas lepo pozdravljamo!
Upravni odbor PD Lisca Sevnica

Lisca – najbolj priljubljena izletniška točka v Posavju /za planince, kolesarje, padalce...
Nanjo vodijo kar 4 od 6 poti Sevniškega planinskega maratona 2016. Foto: Občina Sevnica.
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Sponzorski paketi 2016
Glavni sponzor (800 €)

PRED PRIREDITVIJO:
- logotip na plakatih, letakih in vseh ostalih promocijskih gradivih;
- spletna stran www.planinskimaraton.si (logotip na vstopni strani in podroben opis na
posebni podstrani)
- logotip na vabilih in VIP vabilih
- logotip na »jumbo« plakatih (14 dni pred prireditvijo)
- omemba v vseh promocijskih sporočilih in izjavi za javnost (logotip)
MED PRIREDITVIJO:
- oglasi/najave preko osrednjega ozvočenja
- vaš logotip na platnu/panoju na prireditvenem prostoru
- možnost postavitve oglaševanega proizvoda različnih dimenzij (atraktivna oblika promocije
na samem prostoru prireditve)
- deljenje promocijskega materiala ali predstavitev promocijskega materiala na lastni stojnici
(stojnico priskrbi organizator), promocijo pa izvajata do 2 vaši osebi
- oglas na zemljevidu poti in kartončkih za žige, ki jih prejme vsak udeleženec;

Zlati sponzor (400 €)

PRED PRIREDITVIJO:
- logotip na plakatih, letakih in vseh ostalih promocijskih gradivih;
- spletna stran www.planinskimaraton.si (logotip na strani »sponzorji«)
- logotip na vabilih
- logotip na »jumbo« plakatih (14 dni pred prireditvijo)
- omemba v vseh promocijskih sporočilih in izjavi za javnost (logotip)
MED PRIREDITVIJO:
- oglasi/najave preko osrednjega ozvočenja
- vaš logotip na platnu/panoju na prireditvenem prostoru
- oglas na zemljevidu poti in kartončkih za žige, ki jih prejme vsak udeleženec;
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Srebrni sponzor (200 €)

PRED PRIREDITVIJO:
- logotip na plakatih, letakih in vseh ostalih promocijskih gradivih;
- spletna stran www.planinskimaraton.si (logotip na strani »sponzorji«)
- logotip na vabilih
MED PRIREDITVIJO:
- oglasi/najave preko osrednjega ozvočenja
- vaš logotip na platnu/panoju na prireditvenem prostoru

Bronasti sponzor (100 €)

PRED PRIREDITVIJO:
- logotip na plakatih, letakih in vseh ostalih promocijskih gradivih;
- spletna stran www.planinskimaraton.si (logotip na strani »sponzorji«)
MED PRIREDITVIJO:
- oglasi/najave preko osrednjega ozvočenja

Podpornik (do 100 €)

PRED PRIREDITVIJO:
- spletna stran www.planinskimaraton.si (logotip na strani »sponzorji«)
MED PRIREDITVIJO:
- oglasi/najave preko osrednjega ozvočenja

Kontakt: E-pošta: pdlisca@gmail.com ali mobilni telefon: 051 680 289.

Upravni odbor PD Lisca Sevnica

