Društvo rekreativcev, tekačev in pohodnikov Marathon Novo mesto, p.p. 632, 8104 Novo mesto
Spletna stran: www.drustvo-marathon.si , Facebook profil: Teki Dolenjske, elektronska pošta: tekidolenjske@gmail.com
Davčna številka: 86139614, Matična številka: 1470370, Transakcijski račun: SI56 34000 1016861452 (Sparkasse d.d.)

Projekt: Teki Dolenjske 2018
Društvo Marathon Nm vodi in koordinira rekreativno tekaške prireditve širom JV regije Slovenije in jih
povezuje v skupni pokal, imenovan Teki Dolenjske.
-

pokalno tekmovanje bo v letu 2018 potekalo že 18. leto zapored
v pokal je vključenih 19 prireditev s področja JV regije Slovenije (Posavje, Bela krajina, Dolenjska)
dogovorjena pravila za vse vključene organizatorje
v letu 2017 je sodelovalo 4092 aktivnih udeležencev, število gledalcev oz. spremljevalcev na vseh
prireditvah pa je bilo ocenjeno na več kot 20.000 gledalcev.
najstarejši regijski pokal v Sloveniji
najbolj obiskan regijski pokal v Sloveniji
prireditve s tradicijo (tudi 30 let in več)

Nagrajujemo zvestobo, spodbujamo čim večjo udeležbo, skrbimo za promocijo krajev in prireditev.

Možnosti sodelovanja:
Osnovni paket:
(sponzorski znesek ali proti vrednost materialnih nagrad: 200,00 – 500,00 eur)
- namestitev logotipa na spletni strani www.drustvo-marathon.si
- oglaševanje preko povezave na družabnem omrežju FB (Teki Dolenjske)
- objava logotipa v tiskani predstavitveni knjižici Tekov Dolenjske in letakih a5
- zvočno reklamiranje na vsaki prireditvi
Glavni sponzorji (poleg zgoraj navedenega):
(sponzorski znesek ali proti vrednost materialnih nagrad: 600,00 – 1000,00 eur)
- namestitev logotipa na uradnem reklamnem panoju društva Marathon, ki je na vsaki prireditvi
postavljen v ozadju podelitvenega odra
ali
izobešanje transparenta podjetja /zastave podjeta (pano, rolo, pingvini…) na vsaki prireditvi
Tekov Dolenjske 2018
Generalni sponzor (poleg vsega zgoraj naštetega):
(sponzorski znesek 1500,00 eur ob podpisu pogodbe za vsaj 2 leti)
- umestitev imena sponzorja v uradno ime tekmovanja, Teki Dolenjske 2018 za pokal + (ime
sponzorja)
Možen je tudi drug individualni dogovor.
Kontaktna oseba:
predsednik društva Marathon: Aleš Lindič
Tel. 031 740 829,
E-pošta: lindic.ales@gmail.com

