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Spoštovani udeleženci  21. Slovenske turistične borze – SIW 2018! 

 

Veseli nas, da ste se odzvali našemu vabilu in se odločili za predstavitev svoje 

ponudbe na 21. Slovenski turistični borzi, dogodku, ki predstavlja neprecenljivo 

priložnost za okrepitev že uveljavljenih partnerstev in za vzpostavljanje novih. 

 

21. SIW bo letos potekal v Dvorani Vitranc v Kranjski Gori, kjer bomo skupaj s 

poslovnimi partnerji predstavili Slovenijo kot deželo presenetljivih možnosti za 

poslovnost in oddih. 

 

Ker ste predvsem razstavljavci na borzi tisti, ki oblikujete ponudbo tako Slovenije 

kot tudi letošnjega SIW-a, bi vas radi seznanili z nekaj informacijami povezanimi 

s samo izvedbo borze in vam obenem predstavili nekaj »zelenih« idej, kako se 

predstaviti na SIW-u. Za nemoteno in uspešno izvedbo borze vas prosimo, da 

spodnje informacije prenesete tudi vsem sodelavcem, ki bodo na dogodku 

prisotni. 

 

1. LOKACIJA BORZE SIW 

 

Borza SIW bo potekala v Dvorani Vitranc v Kranjski Gori. 

 

2. DOSTOP NA BORZO 

 

2.1. Dostava materialov  

 

Materiale lahko dostavitev Dvorano Vitranc v Kranjski Gori v četrtek 7.6. od 

17.00 do 20.00 ure ali v petek 8.6. od 7.00 do 8.30 ure.  

 

2.2. Registracija in priprava razstavnih prostorov 

 

Registracija bo potekala v Dvorani Vitranc v Kranjski Gori skladno z urnikom:  

 v četrtek, 7.6.2018, od 17.00 - 20.00 ure   

 v petek, 8.6.2018, od 7.00 - 8.30 ure   

 

Ob registraciji boste prejeli imenske priponke, ki vam bodo omogočile vstop na 

borzo in večerne dogodke, ter vso potrebno dokumentacijo skupaj s katalogom 

slovenskih in tujih udeležencev.  

 

2.3. Parkiranje  

 
Za udeležence Slovenske turistične borze bo omogočeno brezplačno parkiranje ob 

Dvorani Vitranc in na drugih parkiriščih označenih na spodnjem zemljevidu. 

 

  

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

3. RAZSTAVNE STOJNICE  

 
Letos predstavljamo premierno na SIWu nove razstavne prostore, ki bodo s 

svojim izgledom še bolj pripovedovali zgodbo Zelene.Aktivne.Zdrave Slovenije za 

5* doživetja.  

 

3.1.  Enotne razstavne stojnice 

 

Kakor že pretekla leta bomo tudi letos borzni prostor opremili celostno z lesenimi 

pregradami, ki jih bomo po dogodku lahko ponovno uporabili. S tovrstno 

postavitvijo bomo prostor oblikovali enotno, zato vas vabimo, da tudi svojo 

stojnico uredite skladno s celostno podobo, ki je predstavljena v nadaljevanju.  

 

Postavljanje samostoječih promocijskih stojal (pingvinov) ne bo mogoče.   

 

Tipskih razstavnih prostorov ni dovoljeno spreminjati brez soglasja 

organizatorja. 

 

3.2. Celostna podoba 

 

Na vrhu vsake stojnice bo napis razstavljavca natisnjen na eko material. 

Predlagamo vam, da stojnico okrasite s fotografijami, ki prikazujejo vašo 

ponudbo, natisnjenimi na enak material.  



 

 

Stojnice lahko opremite s svojimi materiali v velikostih in v oblikah, ki so 

navedene v nadaljevanju. 

 

3.3. Tisk fotografij 

 

V  sodelovanju z našim zunanjim izvajalcem podjetjem V Tisk smo vam pripravili 

posebno ponudbo za tisk fotografij. Fotografije si lahko priskrbite tudi sami, 

vendar vas prosimo, da upoštevate dimenzije in pogoje navedene v nadaljevanju.   

 

V ceno stojnice je že vključena številka stojnice v velikosti 40x40 cm ter tipski 

napis podjetja v velikosti 111x40 cm (SLIKA 1a – zelene table). 

 

Proti doplačilu lahko dodatno naročite: 

 

1.  Možnost :   

 tisk manjših fotografij v dimenzijah 50x33 cm (možno naročilo 1-6 

fotografij) SLIKI 1a in 1b 

 cena tiska ene fotografije je 6,70€ + ddv + stroški poštnine (v ceno so 

vključeni tudi ježki, ki jih boste potrebovali za montažo) 

 

V primeru deljene mize lahko vsako podjetje naroči maksimalno 3 

fotografije. 

 

 
SLIKA 1a 

 

 



 

 

 
SLIKA 1b 

 

2.  Možnost:   

 tisk ene velike fotografije, dimenzije 100x66 cm, vodoravna (SLIKA 2) 

 cena tiska ene fotografije je 22,00 + ddv + stroški poštnine (v ceno so 

vključeni tudi ježki, ki jih boste potrebovali za montažo) 

 

V primeru deljene mize postavitev ni mogoča. 

 

 
SLIKA 2 

 



 

 

 

S tovrstno ureditvijo stojnice boste tudi sami ravnali naravi prijazno, saj bodo 

fotografije natisnjene na okolju prijazen material, poleg tega jih boste lahko 

uporabili tudi ob drugih priložnostih.  

 

Stojnice opremite sami, v ceno so vključeni ježke za montažo.  

 

Navodila za naročanje fotografij pri podjetju V Tisk: 

 Naročilo pošljite po elektronski pošti: narocila@vtisk.si  
 Rok za oddajo naročila je sreda, 30. 5. 2018 
 V mail pripišite: za SIW 
 Podjetje V Tisk bo naročene fotografije poslalo neposredno na vaš 

naslov, dostava direktno na lokacijo dogodka ni možna. 
 

Kot že napisano, si fotografije lahko priskrbite tudi sami, vendar vas 

prosimo, da upoštevate dimenzije in pogoje navedene zgoraj.  

 

Želimo in trudimo se, da so vse stojnice v skladu s celostno podobo, zato vas 

prosim, da to pri opremi vašega prostora dosledno upoštevate. 

 

3.4.  Razporeditev razstavnih prostorov   

 

Razporeditev razstavnih prostorov bo določil organizator. Pred začetkom montaže 

bodo razstavni prostori opremljeni s tipskim napisom, na registraciji pa vas bodo 

usmerili k vašemu prostoru.  

 

3.5. Predpisi o opremi razstavnega prostora 

 

Konstrukcije, instalacije, elementi opreme, dekoracije ter predstavitve na 

razstavnih prostorih ne smejo kvariti splošnega izgleda borze SIW in ne smejo 

motiti sosednjih razstavnih prostorov ali obiskovalcev, kar pomeni, da ne smejo 

segati iz gabarita razstavnega prostora, razstavljavci pa ne smejo uporabiti 

zvočnih, svetlobnih oziroma drugih efektov, ki bi motili ostale razstavljavce.  

Za vse posebnost pri opremljanju se posvetujete z organizatorjem. Organizator si 

namreč pridržuje pravico popraviti postavitev razstavnega prostora v primeru, da 

kvari splošen izgled borze SIW. 

 

Novi razstavi prostori ne omogočajo nameščanja TV ekranov na leseno 

konstrukcijo, lahko pa namestite TV ekran na samostoječa stojala, ki jih sami 

zagotovite.  

 

3.6. Demontaža in odvoz razstavnih eksponatov 

 

Demontaža razstavnih eksponatov in razstavnih prostorov se lahko začne 

takoj po zaključku borze, v petek, 8.6.2018, od 18.20 ure dalje. Razstavljavec 

je dolžan po borzi odstraniti ves promocijski  material in promocijske slike, ki ste 

jih predhodno naročili. Za material, ki bo po zaključku borze ostal na razstavnem 

prostoru, organizator ne odgovarja.   
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3.7. Dodatni predlogi za »zeleno« promocijo 

 

K okolju prijazni izvedbi borze SIW lahko pripomorete tudi tako, da sledite 

spodnjim napotkom. 

 

 Pripravite promocijske materiale na papirju z eko certifikatom.  

 Udeležence usmerite na spletno stran, kjer so jim na voljo vsi vaši 

promocijski materiali. 

 Skrbno planirajte količino materiala, ki jih prinesete s seboj in ponovno 

uporabite, kar vam je ostalo. 

 Pripravite promocijska darila, ki so iz okolju prijaznih materialov. 

 Če potrebujete računalnik na razstavnem prostoru, aktivirajte status »v 

mirovanju«. 

 Po koncu borze poskrbite za ustrezno ravnanje s preostalimi materiali.  

 V predstavitvi izpostavite zeleno ponudbo.  

 Promovirajte lastna prizadevanja za varovanje okolje. 

4. PLAČILO KOTIZACIJE, ODJAVA 

 

ODJAVA Z DOGODKA: Brezplačne odjave od 26.4.2018 naprej niso več 

može. V kolikor se podjetje želi vseeno odjaviti, se izstavi račun v višini celotne 

kotizacije. 

 

PLAČILO KOTIZACIJE: Račune vam bomo izstavili v roku 8 dni po zaključku 

dogodka. 

 

5. DODATNE TEHNIČNE STORITVE 

 

Na prostoru borze bo vsem razstavljavcem na voljo brezplačna uporaba 

brezžičnega interneta. Električni priključki bodo za vse razstavljavce na voljo 

brezplačno.  

 

6. PROGRAM BORZE SIW 

 

Četrtek, 7. junij 2018 

18.00-21.00 Priprava na borzo – registracija v Dvorani Vitranc, dostava 

materialov in urejanje stojnic 

20.00-23.00 Večer dobrodošlice: Tradicija in kultura Kranjske Gore (več 

informacij vam bomo poslali v zadnjem obvestilu) 

 

 

Petek, 8. junij 2018 

7.00-8.30 Priprava na borzo – registracija v Dvorani Vitranc, dostava 

materialov in urejanje stojnic 

8.30-9.00 Sklepanje / načrtovanje dodatnih sestankov s tujimi partnerji 

09.00-18.20 21. Slovenska turistična borza 

13.00-15.00* Kosilo 

20.00 Slovenski večer v Nordijskem centru Planica (več informacij vam 

bomo poslali v zadnjem obvestilu) 



 

 

 

*Opozorilo: Predstavnike podjetij naprošamo, da se držite urnika vnaprej 

dogovorjenih sestankov. Čas za kosilo si lahko rezervirate v aplikaciji za 

sklepanje 1to1 sestankov. Vse, ki ste rezervirali celotno mizo in boste na dogodku 

prisotni v paru, naprošamo, da se kosila udeležite ločeno in tako zagotovite 

prisotnost vsaj enega predstavnika pri mizi.  

 

POMEMBNO:  

VLJUDNO PROSIMO, DA V PETEK, 8. JUNIJA, UREDITE VAŠE RAZSTAVNE 

PROSTORE NAJKASNEJE DO 8:30 URE. 

 

Organizator bo za vsako mizo pripravil koledar srečanj, kjer bodo vpisani že vsi 

sestanki, ki ste jih uskladili preko spletne aplikacije od 7.5. do 4.6.2018. V proste 

termine se bodo tuji partnerji lahko vpisali še dan borze med 8.30-9.00 uro.  

 

V PRIMERU, DA SE KATEREGA OD VEČERNIH  DOGODKOV NE 

NAMERAVATE UDELEŽITI, VAS PROSIMO, DA NAM TO SPOROČITE NA E-

MAIL: siw2018@slovenia.info.  

 

 

7. STIK Z ORGANIZATORJEM 

 

Ime, priimek  Funkcija  Telefon E-mail 

Špela Ivančič Vodja projekta 01 5898 537 spela.ivancic@slovenia.info    

Tina Gržinič Tehnični organizator 

 

01 5898 543 

041 645 404 

tina.grzinic@slovenia.info 

 

Vsa obvestila bodo objavljena tudi na SIW spletni strani. 

 

Želimo vam uspešne priprave na borzo. 

 

Prijazen pozdrav.        Ljubljana, 14. maj 2018 

 

 
EKIPA SIW  
 
Slovenska turistična organizacija 
Dimičeva  13, SI - 1000 Ljubljana 
tel: +386 1 589 85 37 
siw2018@slovenia.info  
www.slovenia.info/siw    
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