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SPONZORSTVO MARATONA SAVINJA 
17. junij 2018 

 

Spoštovani, 

Maraton Savinja je tekaška prireditev, ki bo 17. junija 
2018 v Zgornjo Savinjsko dolino ponovno pripeljala 
tekače iz vse Slovenije, zato vas vabimo k promociji na v 
okviru tega dogodka. 

Maraton Savinja je naslednik Malega maratona Mozirja, 
ki je uspel v naše kraje privabiti že tudi 600 rekreativnih 
tekačev. Člani Športnega društva T.E.A.M., organizatorji 
Maratona Savinja, želimo v našo dolino ponovno 
pripeljati vsaj tolikšno število tekačev. Že lanske, prve 
izvedbe teka se je udeležilo več kot 350 tekačev, od tega kar 75 otrok. Dogodek nam je pomagalo 
izpeljati več kot 50 prostovoljcev, ki so že izrazili pripravljenost sodelovati tudi v prihodnje. V letu 
2018 je naš cilj v Zgornjo Savinjsko dolino privabiti vsaj 600 tekačev. 

V ŠD T.E.A.M. smo prepričani, da lahko s sodelovanjem Maraton Savinja povzdignemo v 
najodmevnejši tekaški praznik v Zgornji Savinjski dolini.  

Veseli bomo, če se boste odločili finančno podpreti Maraton Savinja, v zameno pa vam lahko 
ponudimo široko paleto možnosti promocije, ki jo predstavljamo v nadaljevanju. 

 

Najlepša hvala za vaš čas in podporo. 
Se priporočamo! 

 

Prisrčno vas pozdravljamo glavni organizatorji: 
Jaka Zajšek in Vanja Čeligoj Zajšek, Roman Čretnik in Katarina Alič Čretnik 

 

V letu 2018 so medijsko pokroviteljstvo že potrdili: 
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SPONZORSKA PONUDBA 
 

Športno društvo T.E.A.M. bo omogočilo, da bo v okviru dogodka Maraton Savinja možno oglaševanje 
sponzorja oz. njegove blagovne znamke na naslednji način: 

• Letaki. V prvem polletju bomo obiskali več tekaških prireditev (med drugimi tudi Istrski 
maraton in Maraton Radenci), na katerih bomo Maraton Savinja predstavljali na svoji 
stojnici. Na njej lahko delimo tudi vaše letake. Na ta način bomo dosegli vsaj 10.000 tekačev. 

• Uradna spletna stran dogodka www.maraton-savinja.si je osnovna točka, kjer so zbrane vse 
informacije in jo obiskujejo tekači in starši, ki otroke prijavljajo na otroški tek. Oglaševanje je 
možno na vseh straneh in podstraneh. Obiskanost strani: že v začetku leta beležimo cca. 
1000 različnih uporabnikov na mesec, v zadnjih 14 dneh pa se obisk še izdatno poveča. 

• Predstavitev sponzorja na prireditvi. Na prireditvenem prostoru bo napovedovalec večkrat 
omenil tudi sponzorje. Za večje sponzorje lahko pripravimo posebne predstavitve. 

• Reklamni pano za podelitvenim odrom. Seznam vseh sponzorjev bomo natisnili na poseben 
pano, ki bo služil kot ozadje ob podelitvah nagrad. Pano bo viden na vseh fotografijah, ki 
bodo nastale ob razglasitvi rezultatov in podelitvi nagrad najboljšim. 

• Darilne vrečke. Vsak udeleženec teka bo prejel darilno vrečko, v kateri je prostor tudi za 
sponzorski reklamni material. Od enega ponudnika lahko sprejmemo tudi sponzorske vrečke 
z njegovim logotipom. Razdelili bomo okrog 600 vrečk. 

• E-novice. V času pred dogodkom na več kot 500 naslovov pošljemo več sporočil, v katerih je 
vedno tudi prostor za sponzorje. 

• Facebook stran. Dogodek ima svojo facebook stran (www.facebook.com/maratonsavinja/), 
namenjeno rednemu obveščanju o poteku priprav in po dogodku tudi poročil ter objavo 
fotografij. Na njej lahko predstavljamo sponzorje, izvajamo nagradne igre, objavljamo izbrane 
fotografije, na katerih je viden sponzor… Trenutno ima naša Facebook stran nekaj več kot 
600 sledilcev, posamezna objava pa zaradi delitev na drugih straneh in profilih doseže tudi 
več kot 5.000 ljudi. 

• Reklamni panoji. Štartno-ciljni prostor je idealen za postavitev reklamnih panojev ali 
transparentov sponzorjev. 

• Stojnice v ciljnem prostoru. Stojnice so primerne za predstavitev sponzorjev vsem 
spremljevalcem in navijačem. Potrudili se bomo, da večjim sponzorjem omogočimo najboljše 
lokacije. 

• Štartne številke. Na štartnih številkah lahko natisnemo vaš logotip. 

• Plakati. Na vidnih mestih širom po Sloveniji bomo en mesec pred dogodkom izpostavili 100 
reklamnih plakatov, na katerih je prostor tudi za logotip sponzorja. 

http://www.maraton-savinja.si/
http://www.facebook.com/maratonsavinja/
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Kategorije sponzorjev in njihovo oglaševanje 
 

Generalni sponzor: 3000 € 
Zlati sponzor: 1000 € 
Srebrni sponzor: 500 € 
Bronasti sponzor: 200 € 
Po dogovoru 

 

Preglednica, kaj ponujamo posamezni kategoriji sponzorjev: 

Lokacija Generalni Zlati Srebrni Bronasti Po dogovoru 

Logotip na spletni strani x x x x 
 

Predstavitev sponzorja na prireditvi x x x x 
 

Reklamni pano za podelitvenim odrom x x x x 
 

Darilne vrečke - vaš izdelek ali reklama v vrečki x x x 
 

x 

Darilne vrečke - vrečka z vašim logotipom 
    

x 

Logotip v e-novicah x x x 
 

x 

Posebna objava na Facebook strani 

 

x x x 
  

Lasten reklamni pano na prireditvi x x 
  

x 

Lastna stojnica v ciljnem prostoru x x 
   

Štartne številke x 
    

Logotip na reklamnih plakatih x 
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Demografski podatki udeležencev 
 

Struktura udeležencev dogodka je bila v letu 2017 takšna: 

• po spolu: 
o 56 % moških  
o 44 % žensk 

 

• po starosti: 
o do 10 let  – 1 % 
o 10 – 19 let  – 5,5 % 
o 20 – 29 let  – 19,5 % 
o 30 – 39 let  – 29 % 
o 40 – 49 let  – 29,5 % 
o 50 – 59 let  – 13,5 % 
o 60 +  - 2 % 

 

• po kraju prebivališča: 
o 84 % iz celjske regije 
o 8 % iz ljubljanske regije 
o 4 % iz mariborske regije 
o 4 % porazdeljeno po drugih regijah 
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