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Že 15. leto zapored se nam boste lahko pridružili na 
Otroškem bazarju, dogodku, ki obiskovalcem ponuja 
popolno družinsko doživetje in s svojimi raznolikimi 
vsebinami vsako leto navduši tako otroke kot njihove 
starše.
Na sejemski razstavi se bodo predstavile številne organizacije, društva in 
podjetja z najrazličnejšo ponudbo, v okviru dogodka pa se bodo zvrstile 
tudi številne debate in okrogle mize, izobraževalni program za starše, 
ustvarjalne delavnice za otroke, športne aktivnosti ter humanitarne akcije.

Prepričani smo, da nam boste z vašimi zanimivimi vsebinami pomagali 
soustvarjati 15. Otroški bazar in navdušiti vse male in velike Bazarkove 
prijatelje, ki bodo dogodek obiskali.

Veselimo se novih skupnih zgodb, živahnega utripa in prijetnih doživetij 
na Otroškem bazarju!

Ekipa Otroškega bazarja

ZAKAJ
POPOLNO  
DRUŽINSKO
DOŽIVETJE?



KATERE CILJNE SKUPINE  
ZDRUŽUJE SEJEM?

BODOČI  
STARŠI IN  

NOSEČNICE

STARŠI Z 
DOJENČKI

STARŠI Z  
OTROKI

V VRTCIH IN 
OSNOVNIH ŠOLAH

PEDAGOŠKI 
IN MLADINSKI 

DELAVCI

SKUPINE  
OTROK IZ VRTCEV  

IN OSNOVNIH 
 ŠOL

PODJETJA IN 
ORGANIZACIJE

MEDIJI

BAZAR V ŠTEVILKAH
120 DOGODKOV V OKVIRU  

PROGRAMA

250 SODELUJOČIH ORGANIZACIJ  
IN PODJETIJ

320 NASTOPAJOČIH NA ODRU           
ZABAVE IN SMEHA

24.000 OBISKOVALCEV

BODITE DEL ŽIVAHNEGA UTRIPA  

OTROŠKEGA BAZARJA!

LASTNIKI
MALIH
ŽIVALI



Izobraževanje in kultura

Turizem in prosti čas

Igrače in igre

Elektronika in glasba

Zdravje in prehrana

Otroška oprema

Šport in rekreacija

Nosečnost in načrtovanje družine

Zavarovalništvo in bančništvo

Oprema in dodatki za dom

Ekologija 

Otroški in družinski mediji

Male živali

Zastopana podroČja

in še mnoga druga



  1. PREDSTAVITEV NA RAZSTAVNEM PROSTORU
Najbolj interaktivna oblika sodelovanja na prireditvi je razstavni prostor. Na razstavnem prostoru lahko 
izvajate promocijske in prodajne aktivnosti, prostor vizualno opremite v skladu s svojo grafično podobo 
ali kako drugače okrepite svojo predstavitev. Izbirate lahko med opremljenim, neopremljenim ali zunanjim 
razstavnim prostorom, sorazstavljanjem in promocijskim pultom.

A TIPSKO OPREMLJEN RAZSTAVNI PROSTOR

Površina razstavnega prostora je navzgor neomejena. Zakupite lahko razstavni prostor globine 
najmanj 2 m. Najmanjši razstavni prostor, ki ga lahko najamete, je 9 m2.

Opremljen razstavni prostor vključuje talno oblogo, obodne stene, dve polici, mizo, dva stola, tipski napis 
razstavljavca, pult in koš za smeti.

Cena:
• ugodnejša prijava do 17. junij 2021: 111 EUR/m2

• kasnejša prijava: 145 EUR/m2

B NEOPREMLJEN RAZSTAVNI PROSTOR

Zakupite lahko razstavni prostor različnih dimenzij. Najmanjši razstavni prostor, ki ga lahko 
najamete, je 9 m2.

Neopremljen razstavni prostor je popolnoma prazen (brez talne obloge, obodnih sten, pohištvene opreme 
ter tipskega napisa razstavljavca) in ga po želji opremite sami. Dodatno opremo (talno oblogo, mize, obodne 
stene idr.) boste lahko naročili preko e-obrazca, ki bo dostopen na spletnem mestu  www.otroskibazar.si. Vaš 
razstavni prostor lahko pripravimo tudi po meri.

Cena:
• ugodnejša prijava do 17. junij 2021: 85 EUR/m2

• kasnejša prijava: 119 EUR/m2

C ZUNANJI RAZSTAVNI PROSTOR

Zunanji prostor se nahaja na zunanji ploščadi pred vhodom v avlo dvorane Kupola (A) in je popolnoma 
prazen (brez talne obloge, obodnih sten, pohištvene opreme ter tipskega napisa razstavljavca). V primeru 
slabega vremena organizator ne zagotavlja notranjega prostora in ne odgovarja za morebiten moten potek 
predstavitve.
Cena:
• ugodnejša prijava do  17. junij  2021: 59 EUR/m2

• kasnejša prijava: 75 EUR/m2

D SOUPORABA RAZSTAVNEGA PROSTORA

V primeru nastopa dveh ali več organizacij na istem razstavnem prostoru je potrebno kriti enkratno ceno 
razstavnega prostora (vključno s prijavnino) v celoti, vsako nadaljnje sorazstavljanje pa je potrebno prijaviti 
ter zanj plačati prijavnino sorazstavljavca.

*Vse cene, navedene v tem Vabilu k sodelovanju, so brez 22 % DDV-ja, ki ga krije posamezen naročnik. V kolikor ni drugače določeno, veljajo cene za ves čas trajanja prireditve in ne za posamezen dan.

OBLIKE SODELOVANJA

Sorazstavljavci imajo enake ugodnosti kot samostojni razstavljavci (vpis sorazstavljavcev v seznam vseh 
razstavljavcev, ugodnosti pri drugih oblikah promocije ter oglaševanja ipd.).

Cena:
• 500 EUR/sorazstavljavca

E PROMOCIJSKI PULT

Promocijo za pultom izvaja ena oseba, dodatne pomočnike zaračunavamo kot delivce promocijskega 
materiala izven razstavnega prostora/promocijskega pulta. Dimenzije promocijskega pulta so 100 cm x 
100 cm x 50 cm (širina x višina x globina). Priporočena velikost grafike  na prednji steni je 96 cm x 86 
cm (širina x višina).

Cena:
• ugodnejša prijava do 17. junij 2021: 494 EUR/kos
• kasnejša prijava: 564 EUR/kos

OBVEZNO EKOLOŠKO NADOMESTILO IN PRIJAVNINA
Vse organizacije, ki sodelujejo na razstavnem prostoru, morajo poravnati ekološko nadomestilo, 
ki znaša 2 EUR/m2 razstavnega prostora, in obvezno prijavnino, ki znaša 120 EUR na prireditev 
na posameznega razstavljavca (tj. organizacijo in ne posameznika). Prijavnina vključuje brezžičen 
internet, navedbo razstavljavca na seznamu na spletni podstrani krovne spletne strani (seznam 
sodelujočih) in v tlorisu prireditve.

UGODNOSTI
za razstavljaVce
Sodelovanje na razstavnem prostoru vam prinaša številne ugodnosti in dodatne oblike promocije.

PRIJAVA V PRVEM PRIJAVNEM ROKU 
Izkoristite nižjo ceno najema razstavnega prostora (vse oblike sodelovanja, navedene pod točko 
1), ki velja do zaključka prvega prijavnega roka, ki se izteče 17. junija 20201 Cene so navedene 
pod točko Predstavitev na razstavnem prostoru.

POPUST NA DODATNE OBLIKE PROMOCIJE
Z zakupom razstavnega prostora vam pripada 30 % popust pri dodatnih oblikah promocije 
(navedene pod točko 3 in 4).

IZBOR NAJ RAZSTAVLJAVEC 15. OTROŠKEGA BAZARJA LJUBLJANA
Sodelovanje z razstavnim prostorom vas uvršča v Izbor Naj razstavljavec po mnenju obiskovalcev 
15. Otroškega bazarja Ljubljana. Potrudite se za številne ugodnosti, ki vam jih prinaša naziv.



OBLIKE razstavnih prostorov



  2. SODELOVANJE V PROGRAMU
A ZAKUP TERMINA NA ODRU ZABAVE IN SMEHA

Cena: 85 EUR/15 min

B ZAKUP TEMATSKEGA KOTIČKA

Cena: 100 EUR/uro

C NAJEM PREDAVALNICE

Cena: 250 EUR/uro

  3. DODATNE OBLIKE PROMOCIJE
A DELITEV PROMOCIJSKEGA GRADIVA NA PRIREDITVI

Cena: 510 EUR/2 delivca/1 vrsto promocijskega gradiva

B POJAV MASKOTE NA PRIREDITVI

Cena: 450 EUR/maskoto

  4. DODATNE OBLIKE OGLAŠEVANJA
A OGLAS V NAVODILIH ZA RAZSTAVLJAVCE

Cena: 
• 1/1 (210 mm x 297 mm): 425 EUR/oglas
• 1/2 (210 mm x 148,5 mm): 345 EUR/oglas

B OGLAS NA PLAZMA ZASLONU

Cena: 
• do vključno 30 sekund: 26 EUR/s
• nad 30 sekund: 20 EUR/s

1/1
1/2

C OGLAŠEVANJE NA SPLETNI STRANI

Cena: 
• pasica, 360 točk x 600 točk: 650 EUR/pasico (vidna na podstraneh)
• pasica, 1200 točk x 200 točk: 780 EUR/pasico (vidna na vstopni strani)
• logotip: 280 EUR/logotip

D NAJEM OGLASNEGA MESTA ZA TRANSPARENT

Cena: 890 EUR/kos

E NAJEM JUMBO PLAKATNEGA MESTA

Cena: 826 EUR/kos

  5. PRIJAVA NAGRADE
Prijavite lahko tudi nagrado, ki se bo podelila na samem dogodku v sklopu “kolesa sreče”. Podeljevalci nagrad 
bodo izpostavljeni tudi v objavi na Facebook profilu Otroškega bazarja.  Za več informacij nam pišite na info@
otroskibazar.si.

  6. MOŽNOSTI SPONZORSKEGA SODELOVANJA
Vsi, ki se želite v okviru Otroškega bazarja predstaviti na izviren in sebi lasten način, lahko z različnimi oblikami 
sponzorskega sodelovanja dosežete posebno in bolj učinkovito promocijo pred, med in v času prireditve. Za več 
informacij se lahko obrnete na direktorico projektov:

Melita Remškar, T.: 01 300 32 19, E.: melita.remskar@proevent.si

  7. USTVARITE POPOLNO DRUŽINSKO DOŽIVETJE!
V okviru Otroškega bazarja je na voljo še veliko zanimivih oblik sodelovanja. V kolikor želite pripraviti posebno 
doživetje za družine, nas kontaktirajte, in skupaj se bomo dogovorili za dodatne oblike sodelovanja.



VTISI S PRETEKLIH OTROŠKIH BAZARJEV

Otroško Bazarkovo kuhinjo smo prevzeli z največjim zadovoljstvom in entuziazmom. Poleg nas so bili 
navdušeni predvsem otroci in njihovi starši. Najlepše je bilo videti, ko so se morali starši zelo potruditi, 
da so svoje otroke odpeljali iz kuhinje, saj bi bili z nami kar ves dan in ustvarjali za štedilnikom. V 
potrditev dobro opravljenega dela pa smo celo dobili nagrado naj razstavljavec na Bazarkovem sejmu.

Roman Klobasa, vodja področja,  AMC Slovenija 

14. Otroški bazar

DODATNE INFORMACIJE

Proevent, d.o.o.,  
Dunajska cesta 10, 1000 Ljubljana
www.proevent.si, info@proevent.si

DIREKTORICA PROJEKTOV
Melita Remškar
T: 01 300 32 1
E: melita.remskar@proevent.si

VODJA SEJEMSKE RAZSTAVE
Tim Trojar Vidmar
T: 01 300 32 18
E: tim.trojar-vidmar@proevent.si

VODJA PROGRAMA
Maja Mubi
T: 01 300 32 11
E: maja.mubi@proevent.si

VODJA PROJEKTOV V PIARU
Daša Kastelic
T: 01 300 32 30
E: dasa.kastelic@proevent.si

VODJA PROJEKTOV V MARKETINGU
Tamara Fišter
T: 01 300 32 31
E: tamara.fister@proevent.si

ORGANIZATOR: KONTAKT:

IZPOSOJA
SEJEMSKE
OPREME

SEJEMSKI
INŽENIRING

ORGANIZACIJA
DOGODKOV

RAČUNOVODSKI
SERVIS

Prvi rok za prijavo (rok za  
ugodnejšo prijavo na  
sejemsko razstavo)

17. JUNIJ
POMEMBEN DATUM

Na Otroškem bazarju je zelo prijetna in živahna atmosfera. S prisotnostjo na Otroškem bazarju 
pridobimo dodatno prepoznavnost blagovne znamke in obisk lojalnih potrošnikov kateri z nami delijo 
svoje izkušnje in predloge po novih artiklih. Le-to je formula uspeha za podjetje Violeta.

Katja Nemec, Violeta d.o.o.

14. Otroški bazar


