
ZDRUŽENJE HMELJARJEV SLOVENIJE

Mestni trg 7, 3310 Žalec, davčna številka:  SI96042796

Datum: 14.1.2019

Spoštovani!

VABILO K SODELOVANJU NA SVETOVNEM HMELJARSKEM KONGRESU

Od 29. julija do 2. avgusta 2019  bomo v Sloveniji gostili 57. kongres Mednarodne hmeljarske 
organizacije (International Hop Growers' Convention IHGC), ki se ga udeležujejo pridelovalci hmelja iz 
20 držav z vseh kontinetov, trgovci s hmeljem, pivovarji, hmeljarski strokovnjaki in ostali 
zainteresirani. 

Več informacij najdete na spletni strani te svetovne organizacije s področja hmeljarstva http:// 
www.ihgc.org/.

Kongres poteka vsaki dve leti v drugi državi članici. Če se ozremo na zadnjih 5 kongresov: leta 2009 je 
bil kongres organiziran v Franciji, leta 2011 v Avstraliji,  leta 2013 v Belgiji, leta 2015 v Nemčiji, leta 
2017  v ZDA, za leto 2019 pa je organizacija kongresa zaupana slovenskim hmeljarjem. Združenje 
hmeljarjev Slovenije iz Žalca je organizator kongresa in bo organiziralo celotno dogajanje na kongresu 
in vse spremljajoče aktivnosti.

Osrednje kongresno dogajanje bo potekalo od 29. julija  do 2. avgusta 2019 v Ljubljani in v Žalcu v 
Savinjski dolini, ki je središče slovenskega hmeljarstva. Spremljajoče dejavnosti in turistični del 
kongresa pa tudi v drugih krajih po Sloveniji v času med in po kongresu. Več informacij o 57. kongresu 
IHGC najdete na spletni   strani kongresa http://www.ihgc2019.si/.

Kongres IHGC je odlična priložnost, da se predstavite izbrani mednarodni publiki, profesionalnim in 
ljubiteljskim pridelovalcem hmelja, pivovarjem, predstavnikom spremljajočih dejavnosti hmeljarstva, 
iz vsega sveta, ki bodo svoje vtise iz Slovenije ponesli v svet. S sodelovanjem na kongresu boste 
podprli tudi prizadevanja slovenskih pridelovalcev hmelja za čim kakovostnejšo predstavitev in večjo 
prepoznavnost slovenskega hmelja doma in v svetu, ter seveda prispevali k promociji Slovenije. 

V nadaljevanju vam predstavljamo različne možnosti sodelovanja, z veseljem pa bomo prisluhnili tudi 
vašim predlogom. 

Veselimo se sodelovanja z vami!

Ivan Oset
Predsednik 



Za dodatne informacije in pogodbo o sponzorstvu se obrnite na:

-predsednika Združenja hmeljarjev Slovenije:
g. Ivan  Oset
tel: 041 783 281, e-pošta: jane1.oset@siol.net

-koordinatorko kongresa:
ga. Alenka Šaver
tel: 041 689 600, e-pošta: alenka.saver@siol.net

-pisarno Združenja hmeljarjev Slovenije:
ga.  Irena Friškovec, svetovalka specialistka II ( za področje hmeljarstva, rastlinske pridelave in 
namakanja) pri KGZS
tel: 03 710 17 85, 051 414 365, e-pošta:  irena.friskovec@ce.kgzs.si

SPONZORSKE MOŽNOSTI

Spodaj navedene možnosti vam zagotavljajo predstavitev vašega podjetja / blagovne znamke in 
komunikacijo z udeleženci kongresa pred, med in po kongresu.

A. SPLETNA STRAN ZDRUŽENJA HMELJARJEV SLOVENIJE

A1. Objava logotipa na spletni strani Združenja hmeljarjev Slovenije, podstran Svetovni hmeljarski 
kongres 2019, s povezavo na vašo spletno stran.
Sponzorji bodo na spletni strani Združenja hmeljarjev vidni do konca decembra 2020.

B. SPLETNA STRAN KONGRESA IHGC2019.SI

Objava logotipa s povezavo na vašo spletno stran:
B1. Oglasna pasica ali znak na vstopni strani
B2. Objava logotipa na podstrani Sponsors
Sponzorji bodo na spletni strani kongresa vidni do konca avgusta 2020. 

C. MATERIALI ZA UDELEŽENCE

C1. Znak na imenski priponki (velikost: največ 2 x 2 cm) – samo generalni sponzor kongresa; 
Imenske priponke bodo prejeli vsi prijavljeni udeleženci ob registraciji. 

C3: Letak v kongresni torbi
Vsi prijavljeni udeleženci bodo prejeli kongresne materiale v kongresni torbi. V njej je lahko tudi vaš 
promocijski letak. Obsega lahko največ 4 strani. Tisk in dostava letakov je strošek sponzorja. 

C4. Letaki ob registracijskem pultu, 
Ob registracijskem pultu bo stalo posebno stojalo, namenjeno promocijskim materialom sponzorjev, 
v katerega lahko vstavimo tudi vaš promocijski letak. 

C5. Darila za udeležence
Možnost delitve promocijskih daril med udeležence kongresa, vsa darila mora predhodno potrditi 
organizator.



D. STROKOVNI PROGRAM

D1. Projekcija logotipa sponzorja na velikem platnu na otvoritvi kongresa in v odmorih med 
strokovnim delom kongresa v Žalcu. 

D2. Letaki v avli Doma II. Slovenskega tabora v Žalcu.

D3. Projekcija logotipa sponzorja na velikem platnu na slavnostni seji kongresa v Hotelu Union v 
Ljubljani. 

E. DRUŽABNI PROGRAM

E1. Otvoritvena večerja za vse prijavljene udeležence kongresa in vabljene goste  Hotelu Union 
Ljubljana, ponedeljek 29. julij 2019

Vidnost sponzorja:  namizne zastavice z znakom sponzorja na barskih mizicah v dvorani  pri 
otvoritveni večerji (za izdelavo in dostavo poskrbi sponzor).

E2. Svečana večerja za vse udeležence kongresa, četrtek 1. avgust  2019
Gala večerja (sedeča postavitev z okroglimi mizami) v Unionski dvorani  Hotela Union

Vidnost sponzorja:

- E2.1. Projekcija logotipa sponzorja na velikem projekcijskem platnu
- E2.2 Namizne zastavice z znakom sponzorja na mizah v dvorani (za izdelavo in dostavo 

poskrbi sponzor)
- E2.3 Navedba sponzorja na meniju (generalni in zlati sponzor)
- E2.4 Dve VIP vabili za gala večerjo 
- E2.5 Zahvala vsem sponzorjem v okviru zabavnega programa
- E2.6 Podelitev plaket sponzorjem (generalni, zlati, srebrni  in bronasti sponzor).

SPONZORSKI PAKETI

ZLATI SPONZOR: 7.000€
- A1. Objava logotipa na spletni strani Združenja hmeljarjev Slovenije, podstran Svetovni 

hmeljarski kongres 2019, s povezavo na vašo spletno stran. Sponzorji bodo na spletni strani 
Združenja hmeljarjev vidni od nakazila sredstev do 31.8.2021.

- B2. Objava logotipa na spletni strani kongresa IHGC2019.SI, podstran Sponsors s povezavo na 
vašo spletno stran. Sponzorji bodo na spletni strani kongresa vidni do 31.8.2020.

- D1. Projekcija logotipa sponzorja na velikem platnu na otvoritvi kongresa in v odmorih med 
strokovnim delom kongresa v Žalcu.

- D3. Projekcija logotipa sponzorja na velikem platnu na slavnostni seji kongresa v Hotelu 
Union v Ljubljani.

- E1. Namizne zastavice na otvoritveni večerji za vse prijavljene udeležence kongresa in 
vabljene goste Hotelu Union Ljubljana, ponedeljek 29. julij 2019.

- E2. Svečana večerja za vse udeležence kongresa, četrtek 1. avgust 2019: 
- E2.1. Projekcija logotipa sponzorja na velikem projekcijskem platnu
- E2.2 Namizne zastavice z znakom sponzorja na mizah v dvorani (za izdelavo in 
dostavo poskrbi sponzor)



- E2.3 Navedba sponzorja na meniju 
- E2.4 Dve VIP vabili za gala večerjo 
- E2.5 Zahvala sponzorju v okviru zabavnega programa
- E2.6 Podelitev plakete sponzorju.

SREBRNI SPONZOR: 5.000€
- A1. Objava logotipa na spletni strani Združenja hmeljarjev Slovenije, podstran Svetovni 
hmeljarski kongres 2019, s povezavo na vašo spletno stran. Sponzorji bodo na spletni strani 
Združenja hmeljarjev vidni od nakazila sredstev do 31.12.2020.
- B2. Objava logotipa na spletni strani kongresa IHGC2019.SI, podstran Sponsors s povezavo na 
vašo spletno stran. Sponzorji bodo na spletni strani kongresa vidni do 31.5.2020.
- D1. Projekcija logotipa sponzorja na velikem platnu na otvoritvi kongresa in v odmorih med 
strokovnim delom kongresa v Žalcu.
- D3. Projekcija logotipa sponzorja na velikem platnu na slavnostni seji kongresa v Hotelu 
Union v Ljubljani.
- E2. Svečana večerja za vse udeležence kongresa, četrtek 1. avgust 2019: 
- E2.1. Projekcija logotipa sponzorja na velikem projekcijskem platnu
- E2.4 Dve VIP vabili za gala večerjo 
- E2.5 Zahvala sponzorju v okviru zabavnega programa
- E2.6 Podelitev plakete sponzorju.

BRONASTI SPONZOR: 3.000€
- A1. Objava logotipa na spletni strani Združenja hmeljarjev Slovenije, podstran Svetovni 
hmeljarski kongres 2019, s povezavo na vašo spletno stran. Sponzorji bodo na spletni strani 
Združenja hmeljarjev vidni od nakazila sredstev do 30.6.2020.
- B2. Objava logotipa na spletni strani kongresa IHGC2019.SI, podstran Sponsors s povezavo na 
vašo spletno stran. Sponzorji bodo na spletni strani kongresa vidni do 28.2.2020.
- D1. Projekcija logotipa sponzorja na velikem platnu na otvoritvi kongresa in v odmorih med 
strokovnim delom kongresa v Žalcu.
- D3. Projekcija logotipa sponzorja na velikem platnu na slavnostni seji kongresa v Hotelu 
Union v Ljubljani.
- E2. Svečana večerja za vse udeležence kongresa, četrtek 1. avgust 2019: 
- E2.1. Projekcija logotipa sponzorja na velikem projekcijskem platnu
- E2.4 Dve VIP vabili za gala večerjo 
- E2.5 Zahvala sponzorju v okviru zabavnega programa
- E2.6 Podelitev plakete sponzorju.

DONATOR  ALI  PODPORNIK: do 1000 €
- Le- te se  bo  oglaševalo na spletni strani Združenja še tri mesece po kongresu in v času 

kongresa na panoju v avli Doma II. Slovenskega tabora, napisanih po vrednosti  doniranih 
sredstev.

Transakcijski račun Združenja hmeljarjev Slovenije,  odprt pri Deželni banki Slovenije, d.d.:  
št.TRR: SI 56  19650-5001723687


