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Ponudba za promocijo, sponzorstvo, prodajne aktivnosti in donatorstvo



33. PIKIN FESTIVAL 2022 
V PRIPRAVI!

Pikin razglas na glas

Danes čudno je tako, da kar je prav, se zdi narobe, 

in kar narobe je, je najbolj prav.

In jaz bom tale dolgiii dolgčas kaj hitro obrnila na glavo 

in v mesto pripeljala zabavo.

Zatorej svečano razglašam, da je:



Pozdravljeni,

to leto je naše. Priložnosti se kar iskrijo, zato je čas, da jih zgrabimo ne z eno, pač pa z obema rokama! Največji 

otroški festival v Sloveniji že 33 let zaznamuje superjunakinja, ki ni od muh. Pika si drzne povedati, kar misli, in 

naredi tisto, kar hoče. Sprejmite izziv, da tudi vi pokažete in ponudite, kar želite, kajti priložnosti, da vas v tako 

kratkem času opazi več deset tisoč ljudi, res ni veliko!

Osnovno poslanstvo festivala, ki je namenjen razširjenim družinam in organiziranim šolskim ter vrtčevskim 

skupinam, je kulturna vzgoja in seveda zvrhan kup zabave. 

33. Pikin festival bo potekal na številnih prizoriščih v mestnem središču Velenja. Večina festivalskega dogajanja 

se bo odvila na zunanjih površinah, odrski program z zahtevnejšimi produkcijami in filmske projekcije pa bodo 

potekale v dvoranah.

Najbolj udaren bo zagotovo festivalski vikend, torej sobota, 10., in nedelja, 11. september, ko zopet pričakujemo 

številne obiskovalce iz vse Slovenije. Preostali dnevi med tednom bodo tradicionalno namenjeni organiziranim 

skupinam v dopoldanskem in obiskovalcem iz širše regije v popoldanskem času. 

Želimo si, da Pikin festival začutite kot priložnost in da v sklopu festivalskih zgodb predstavite vašo blagovno 

znamko, izdelke ali storitve. Sodelovanje vam zagotavlja odlično priložnost za oseben doseg otrok in družin iz vse 

Slovenije. Skupaj z vami lahko oblike promocijskih in prodajnih aktivnosti po potrebi prilagodimo tako, da bodo 

na zanimiv način privabile in navdušile obiskovalce in kar je najbolj pomembno – v njih zasidrale trajen spomin na 

lepo doživetje. 

Zadnji del tega nagovora je namenjena vsem, ki bi radi festival tiho finančno podprli. Vsem donatorjem se vnaprej 

srčno zahvaljujemo za podporo kulturi, ki spodbuja otroško domišljijo in lepša svet okoli nas.

Na naslednjih straneh vam želimo predstaviti nekaj osnovnih oblik sodelovanja, ki jih bomo skupaj po potrebi 

nadgradili in oplemenitili. Urbano mestno središče Velenja ponuja veliko priložnosti za inovativne pristope do 

vaših ciljnih skupin, ki jih lahko domislimo skupaj in tako z vašo zgodbo oplemenitimo festivalsko dogajanje.

Torej, Pika je ponovno nazaj, kar lahko pomeni samo to, da gre naprej! Se vidimo, kajne?



Kje?
Slovenija, Velenje, 

mestno središče, različne lokacije, 

povezane s pešpotmi in dostopne 

tudi gibalno oviranim osebam

Kdaj? 

od 10. do 15. septembra 

2022, vrhunec dogajanja 

sobota, 10., in nedelja, 11. 

september 2022

Tema festivala?
NAROBE SVET

Obratovalni čas? 
Prizorišča bodo odprta 

od 9. do 18. ure.

Obiskovalci? 

družine iz vse Slovenije - razširjen 

tip družine, organizirane šolske in 

vrtčevske skupine, strokovni delavci 

na področju izobraževanja

Vsebinska ponudba? 
4 odri s ponudbo glasbe, lutkovnih in gledaliških ter plesnih predstav, 

7 umetniških četrti, ustvarjalne delavnice, plesne delavnice, športni 

poligoni, poulično gledališče, žive lutke, prodajna četrt, Pikin kino, 

Pikin sejem ...

Spletna ponudba?
Pikin festival ima svojo spletno stran in socialna omrežja, ki nudijo 

odlično komunikacijsko podporo in omogočajo interaktiven dostop 

do različnih ciljnih skupin.

Najvidnejša pozicija v vseh medijskih orodjih festivala, ki zagotavlja najučinkovitejšo promocijo, vključuje najem 

prostora in infrastrukture v dogovorjenem obsegu (na željo pokrovitelja). Paket vključuje ekskluzivne elemente 

promocije v dogovoru s pokroviteljem.

Vrednost pokroviteljstva: 4.000 EUR + DDV

ZLATI POKROVITELJ 33. PIKINEGA FESTIVALA 

PIKIN FESTIVAL NA KRATKO



Premium lokacija na Titovem trgu. Za šotor – hišico z vašo ponudbo organizator izdela pročelje, 

na katerem je ime (npr. pekarna, banka, zavarovalnica, trgovina, čevljarna, …). Blagovna znamka ali 

podjetje se predstavi v notranjosti hišice, pred njo pa je na voljo prostor za izvajanje različnih aktivnosti. 

V ceno je zajet strošek izdelave portala hiške, postavitev šotora (leseno dno), elektrika in gasilski 

komplet (1 x miza + 2 x klop).

 
Možen termin zakupa: tedenski paket

Velikost šotora: 3 x 3 m

Elektrika: da (doplačilo 10 EUR/dan)

Prostor pred šotorom: 3 x 2 m

Cena: 1.500 EUR + DDV

Podjetja, ki so že bila najemnik hiške, imajo ugodnost in krijejo strošek 1.200 EUR + DDV.

Prodajna in promocijska ponudba. Najem šotora lahko na željo vključuje tudi dodatno površino za 

izvajanje različnih aktivnosti. Promocijski šotori so na osrednjem prizorišču ob glavni sprehajalni poti.

Možen termin zakupa: tedenski paket

Dimenzija šotora: 3 x 2 m s prodajnim pultom

Elektrika: da (doplačilo 10 EUR + DDV / dan)

Cena: 1.000 EUR + DDV

Odprta travnata ali asfaltna površina v središču mesta 

v neposredni bližini Titovega trga. Najemnik na 

zakupljeni površini postavi lastno kompozicijo (šotor, 

stojnico, paviljon, poligon, igrala, …), ki jo predhodno 

po dogovoru potrdi organizator. Pri najemu večje 

površine se cena uskladi z organizatorjem.

Površina Enodnevni najem Vikend paket

9 m²  200 EUR + DDV 300 EUR + DDV

15 m²  300 EUR + DDV 400 EUR + DDV

25 m²  400 EUR + DDV 550 EUR + DDV

40 m²  500 EUR + DDV 650 EUR + DDV

50 m²   600 EUR + DDV 750 EUR + DDV

Elektrika: da (doplačilo 10 EUR + DDV / dan)

HIŠKA S PORTALOM V PIKINEM MESTU

NAJEM ŠOTORA

NAJEM PROSTORA



Prodajna in promocijska ponudba. Najem lesene stojnice lahko po potrebi zajema tudi dodatno površino ob stojnici za 

izvajanje različnih aktivnosti. Stojnica ima nadstreškek in odlagalno polico pod pultom. Lokacija stojnic je na promenadi 

ali Cankarjevi ulici v središču mesta, ki je del osrednjega festivalskega prizorišča v neposredni bližini Titovega trga.

Dimenzija stojnice: 2 x 1 m

Elektrika: da (doplačilo 10 EUR + DDV / dan)

Vikend paket 2 dni: 170 EUR + DDV

En dan: 100 EUR + DDV

Festivalski paket: 400 EUR + DDV

Maskota se lahko neomejeno giba po celotnem zunanjem 

prizorišču festivala. Ob maskoti je lahko tudi spremljevalna 

oseba za deljenje promocijskega materiala. Za izvajanje 

prodajnih aktivnosti se naročnik dogovori z organizatorjem, 

ki potrdi dovoljeno lokacijo za prodajo, kar se doplača.

En dan: 230 EUR + DDV

Vikend paket / 2 dni: 370 EUR + DDV

Tedenski paket: 450 EUR + DDV

Komunikacija preko elektronskih medijev omogoča vrsto aktivnosti. Obiskovalcem spletne strani in socialnih omrežij smo že v preteklem letu 

v času festivala ponudili zabavne ustvarjalne delavnice, pravljico za lahko noč, različne naloge ali natečaje, v katerih so lahko sodelovali. Obisk 

spletne strani in Facebook profila je v času festivala res množičen, zato vas vabimo, da skupaj domislimo najboljše možnosti, kako sodelovati.

Razdeljevanje ene vrste promocijskega gradiva po celotnem 

zunanjem prizorišču festivala z največ dvema delivcema. Deljenje 

naročnik izvaja sam, omejitev glede količine gradiva ni. Za izvajanje 

prodajnih aktivnosti se naročnik dogovori z organizatorjem, ki 

potrdi dovoljeno lokacijo za prodajo na dogodku, kar se doplača.

En dan: 200 EUR + DDV

Vikend paket / 2 dni: 330 EUR + DDV

Tedenski paket: 400 EUR + DDV

Na poteh, ki povezujejo prizorišča festivala, se lahko namestijo talne oznake npr. v obliki ristanca, ugank, kratke tekaške steze, 

hudomušnih izjav ali zanimivosti, ki obiskovalcem festivala na zabaven način predstavijo vašo blagovno znamko ali izdelek. 

Tako lahko z zanimivimi dodatki popestrimo pot od enega prizorišča do drugega, hkrati pa festival popestrimo z simpatično 

aktivnostjo. Ta aktivnost se lahko izvede brez fizične prisotnosti promotorjev.

Cena se določi na podlagi usklajene idejne zasnove, oglasne površine in cene izdelave talnih nalepk.

LESENA STOJNICA

MASKOTA

SPLETNI MEDIJI

DELITEV 

PROMOCIJSKEGA GRADIVA

TALNE OZNAKE/NALEPKE 
NA POHODNIH POVRŠINAH FESTIVALSKEGA OBMOČJA



SPONZORJI IN MEDIJI

Neža Jovan

03 898 25 82 / 031 811 187

neza.jovan@festival-velenje.si

DONATORSTVO, PRODAJA IN GOSTINSKA DEJAVNOST

Silvija Pirtovšek

03 898 25 81 / 041 265 839

silvija.pirtovsek@festival-velenje.si

SOORGANIZATORJI

Mestna občina Velenje, Mladinski center Velenje, Medobčinska 

zveza prijateljev mladine Velenje, Knjižnica Velenje, Javni sklad 

za kulturne dejavnosti - OI Velenje, Muzej Velenje, Vrtec Velenje, 

Glasbena šola Frana Koruna Koželjskega Velenje, ŠRZ Rdeča 

dvorana Velenje, Galerija Velenje, ZKD Šaleške doline, Športna 

zveza Velenje, Ljudska univerza Velenje, Zavod za turizem Šaleške 

doline, Šolski center Velenje, osnovne šole Velenje in še številne 

druge organizacije in društva iz Šaleške doline.Pripravil: Festival Velenje, zanj Barbara Pokorny

Besedilo: Neža Jovan

Oblikovanje: Peter Žagar

Tisk: Collegium Graphicum d.o.o., Ljubljana

Velenje, marec 2022

ORGANIZATOR 33. PIKINEGA FESTIVALA

Festival Velenje, Titov trg 4, 3320 Velenje 

info@festival-velenje.si

www.pikinfestival.si


