Spoštovani poslovni partner,
za nami sta že več kot dve leti od začetka projekta Sobote na celjskem sejmišču oz. kulinaričnih festivalov, ki
so se že dodobra zasidrali v zavesti obiskovalcev celjskega sejmišča. Ponudba, ki je sicer običajno ni mogoče
najti na trgovinskih policah, je navdušila ljubitelje dobre hrane in pijače iz vseh slovenskih regij, ki so postali
redni obiskovalci festivalov. Da Slovenci cenimo dobro hrano in pijačo, je potrdil odličen obisk na 3.
Festivalu Kulinart v mesecu marcu, ko tudi ponudniki niso skrivali zadovoljstva nad prodajo svojih izdelkov.
Na celjsko sejmišče vas znova vabimo v soboto, 16. junija 2018, ko pripravljamo:
-3. Festival PIVA, BURGERJEV in ČILIJA
Pridružite se nam in predstavite svojo ponudbo več kot 3500 obiskovalcem (toliko je bilo obiskovalcev tega
festivala v lanskem letu). Med njimi je že veliko vaših zvestih strank. Število ponudnikov, ki bodo lahko
sodelovali, je omejeno, zato pohitite s prijavo in si zagotovite svoje mesto na festivalu.
Novost letošnjega leta: BREZPLAČEN najem stojnice
Letošnji 3. Festival piva, burgerjev in čilija bo postregel s pomembno novostjo, saj bo ponudnikom razstavna
stojnica na voljo BREZPLAČNO! Z brezplačnim najemom razstavne stojnice se ponudnik zaveže, da bo vse
svoje izdelke prodajal preko degustacijskih kuponov (več o pogojih sodelovanja najdete na drugi strani
priložene prijavnice). S tem se izognete tveganju, da vas bi najem stojnice stal več, kot boste na dogodku
zaslužili, saj boste organizatorju plačali le delež od ustvarjenega prometa.
Na festivalu bodo obiskovalci uporabljali degustacijske kupone v vrednosti, ki jih bodo pri vas zamenjali za
ponujene končne izdelke. Mi kot organizator si bomo zadržali 30 % od prometa, 70 % pa nakažemo vam.
Mi poskrbimo za dogajanje in obiskovalce, vi poskrbite za degustacije in prodajo svojih izdelkov.
Za vse dodatne informacije vam je na voljo:
Helena Kalin, T: 03 54 33 213, E: helena.kalin@ce-sejem.si
Lep pozdrav.
mag. Robert Otorepec
izvršni direktor
Celjski sejem d.d.

