
Spoštovani prijatelji,

Kot dobro uigrani tandem vztrajno dokazujeva, da dobrodelnost krepi 
solidarnost, zato se bomo že osmo leto zapored zbrali na enem izmed 
največjih športnih dogodkov v Sloveniji s pridihom dobrodelne note. 
Počaščena sva, da naju odprtih rok, vsako leto zvesto podpira toliko 
dobrih ljudi, saj skupno krepimo zavedanje, da ni potrebno veliko, da 
je svet lepši. Predanost, presežki in volja so postali del naju in naše 
ekipe in v ponos nama je, da naju zvesto podpirate na ta pomemben 
dan in z nama gradite našo skupno prihodnost za boljši jutri in tako 
pripomorete v neskončen mozaik pomoči potrebnim. S skupnimi 
koraki so sredstva, ki jih zberemo vsako leto, pomagala že 
precejšnjemu številu prejemnikov.
Iskrena hvala, za vašo neprecenljivo pomoč in posluh za sočloveka, ki 
je v današnjem hitrem tempu, še kako pomemben, da malo postane 
veliko in nemogoče dosegljivo!
 

Anže Kopitar Joc Pečečnik 



ROYAL POKROVITELJSTVO
V okviru pokroviteljstva vam nudimo:

• Logotip pokrovitelja na sprednji desni strani uradne polo   
 majice letošnjega golf turnirja (logotip bo viden na vseh   
 majicah: nosilcev turnirja, igralcev, obiskovalcev, uradnih   
 fotografih ter dodan v vse goody bage)
• Možnost postavitve promocijskega vozila in / ali stojala   
 pokrovitelja na vidni lokaciji ob prihodu vseh gostov
• 8 mest za igranje golf igre različice Texas Scramble na    
 dobrodelnem golf turnirja
• Možnost 20% popusta za vse ostale pokroviteljske pakete
• Predvajanje video vsebine z promocijsko vsebino pokrovitelja
• Zahvala in kratka predstavitev podjetja po mikrofonu
• Omemba v medijih in na zaključni prireditvi
• Logotip na ostalih promocijskih materialih
• Udeležba na večerni pogostitvi za 8 oseb
• Logotip na media wall-u
• Goody bag za 8 oseb

VREDNOST PAKETA:
15.000,00 EUR



ROYAL POKROVITELJSTVO
V okviru pokroviteljstva vam nudimo:

- Logotip pokrovitelja na sprednji desni strani uradne polo   
 majice letošnjega golf turnirja (logotip bo viden na vseh   
 majicah: nosilcev turnirja, igralcev, obiskovalcev, uradnih   
 fotografih ter dodan v vse goody bage)
- Možnost postavitve promocijskega vozila in / ali stojala   
 pokrovitelja na vidni lokaciji ob prihodu vseh gostov
- 8 mest za igranje golf igre različice Texas Scramble na    
 dobrodelnem golf turnirja
- Možnost 20% popusta za vse ostale pokroviteljske pakete
- Predvajanje video vsebine z promocijsko vsebino pokrovitelja
- Zahvala in kratka predstavitev podjetja po mikrofonu
- Omemba v medijih in na zaključni prireditvi
- Logotip na ostalih promocijskih materialih
- Udeležba na večerni pogostitvi za 8 oseb
- Logotip na media wall-u
- Goody bag za 8 oseb

VREDNOST PAKETA:
15.000,00 EUR

DINNER POKROVITELJSTVO
V okviru pogostitve večernega dela vam nudimo:

• Logotip in naziv podjetja na vseh tiskanih menijih,    
 pozicioniranih na mizah gostov večernega dela
• Predložitev promocijskega stojala z vsebino pokrovitelja v   
 času večerne pogostitve
• 2 mesti za igranje golf igre različice Texas Scramble na   
          dobrodelnem golf turnirja
• Predvajanje video vsebine z promocijsko vsebino pokrovitelja
• Zahvala in kratka predstavitev podjetja po mikrofonu
• Možnost postavitve lastnega promocijskega produkta na vidni  
 lokaciji ob prihodu vseh gostov
• Omemba v medijih in na zaključni prireditvi
• Logotip na ostalih promocijskih materialih
• Udeležba na večerni pogostitvi za 4 osebe 
• Logotip na media wall-u
• Goody bag za 4 osebe

VREDNOST PAKETA:
9.500,00 EUR



ROYAL POKROVITELJSTVO
V okviru pokroviteljstva vam nudimo:

- Logotip pokrovitelja na sprednji desni strani uradne polo   
 majice letošnjega golf turnirja (logotip bo viden na vseh   
 majicah: nosilcev turnirja, igralcev, obiskovalcev, uradnih   
 fotografih ter dodan v vse goody bage)
- Možnost postavitve promocijskega vozila in / ali stojala   
 pokrovitelja na vidni lokaciji ob prihodu vseh gostov
- 8 mest za igranje golf igre različice Texas Scramble na    
 dobrodelnem golf turnirja
- Možnost 20% popusta za vse ostale pokroviteljske pakete
- Predvajanje video vsebine z promocijsko vsebino pokrovitelja
- Zahvala in kratka predstavitev podjetja po mikrofonu
- Omemba v medijih in na zaključni prireditvi
- Logotip na ostalih promocijskih materialih
- Udeležba na večerni pogostitvi za 8 oseb
- Logotip na media wall-u
- Goody bag za 8 oseb

VREDNOST PAKETA:
15.000,00 EUR

CADDY POKROVITELJSTVO
Za caddy pokroviteljstvo so na voljo 3 paketi za vsakega vam nudimo:

• Personalizirano nalepko na golf vozilih (10 vozil)
• 2 mesti za igranje golf igre različice Texas Scramble na           
 dobrodelnem golf turnirju
• Predvajanje video vsebine z promocijsko vsebino pokrovitelja
• Zahvala in kratka predstavitev podjetja po mikrofonu
• Možnost postavitve lastnega promocijskega produkta na vidni  
 lokaciji ob prihodu vseh gostov
• Logotip na media wall-u 
• Omemba v medijih in na zaključni prireditvi
• Logotip na ostalih promocijskih materialih
• Udeležba na večerni pogostitvi za 4 osebe
• Goody bag za 4 osebe

VREDNOST PAKETA:
5.000,00 EUR



ROYAL POKROVITELJSTVO

VREDNOST PAKETA:
15.000,00 EUR

POKROVITELJ - RAZSTAVLJALEC
V okviru pokroviteljstva – razstavljavca vam nudimo 3 različne pakete:

VREDNOST PAKETA A: 5.000,00 EUR
VREDNOST PAKETA B: 4.000,00 EUR
VREDNOST PAKETA C: 3.000,00 EUR

Možnost predstavitve lastnega promocijskega izdelka na 
predstavitvenem sejemskem prostoru v velikosti 1x1 m 

2 mesti za igranje golf igre različice Texas scramble 
na dobrodelnem golf turnirju

Predvajanje video vsebine z promocijsko vsebino pokrovitelja

Zahvala in kratka predstavitev podjetja po mikrofonu

Logotip na media wall-u 

Omemba v medijih in na zaključni prireditvi

Logotip na ostalih promocijskih materialih

Udeležba na večerni pogostitvi za 4 osebe

Udeležba na večerni pogostitvi za 2 osebi

Udeležba na večerni pogostitvi za 1 osebo

Goody bag za 4 osebe

Goody bag za 2 osebi

Goody bag za 1 osebo

Paket A Paket B Paket C



FLAG POKROVITELJSTVO
Za flag pokroviteljstvo je na voljo 17 golf lukenj za katere vam nudimo 
2 različna paketa:

PAKET A 
• Personalizirano zastavico ob luknji 
• Udeležba na brezplačni šoli golfa za 2 osebi
• Logotip na media wall-u
• Omemba v medijih in na zaključni prireditvi
• Logotip na ostalih promocijskih materialih
• Udeležba na večerni pogostitvi za 2 osebi
• Goody bag za 2 osebi

PAKET B
• Personalizirano zastavico ob luknji 
• 2 mesti za igranje golf igre različice Texas Scramble na   
 dobrodelnem golf turnirju 
• Logotip na media wall-u
• Omemba v medijih in na zaključni prireditvi
• Logotip na ostalih promocijskih materialih
• Udeležba na večerni pogostitvi za 2 osebi
• Goody bag za 2 osebi

VREDNOST PAKETA A: 2.500,00 EUR
VREDNOST PAKETA B: 3.500,00 EUR



ROYAL POKROVITELJSTVO
V okviru pokroviteljstva vam nudimo:

- Logotip pokrovitelja na sprednji desni strani uradne polo   
 majice letošnjega golf turnirja (logotip bo viden na vseh   
 majicah: nosilcev turnirja, igralcev, obiskovalcev, uradnih   
 fotografih ter dodan v vse goody bage)
- Možnost postavitve promocijskega vozila in / ali stojala   
 pokrovitelja na vidni lokaciji ob prihodu vseh gostov
- 8 mest za igranje golf igre različice Texas Scramble na    
 dobrodelnem golf turnirja
- Možnost 20% popusta za vse ostale pokroviteljske pakete
- Predvajanje video vsebine z promocijsko vsebino pokrovitelja
- Zahvala in kratka predstavitev podjetja po mikrofonu
- Omemba v medijih in na zaključni prireditvi
- Logotip na ostalih promocijskih materialih
- Udeležba na večerni pogostitvi za 8 oseb
- Logotip na media wall-u
- Goody bag za 8 oseb

VREDNOST PAKETA:
15.000,00 EUR

FOTO POKROVITELJSTVO
V okviru foto pokroviteljstva vam nudimo:

• Logotip in naziv podjetja na vseh uradnih fotografijah   
 dogodka
• Logotip na media wall-u 
• Omemba v medijih in na zaključni prireditvi
• Logotip na ostalih promocijskih materialih
• Udeležba na večerni pogostitvi za 2 osebi
• Goody bag za 2 osebi

VREDNOST PAKETA:
4.000,00 EUR



V okviru pokroviteljstva popoldanskega osvežilnega kotička pijač vam 
nudimo:

• Personaliziran logotip na enemu izmed postrežnih materialov  
 (papirnate serviete, palčke za mešanje koktajlov, itd)
• Omemba v medijih in na zaključni prireditvi
• Logotip na ostalih promocijskih materialih
• Udeležba na večerni pogostitvi za 2 osebi
• Logotip na media wall-u
• Goody bag za 2 osebi

VREDNOST PAKETA:
3.000,00 EUR

COCKTAIL POKROVITELJSTVO



ROYAL POKROVITELJSTVO
V okviru pokroviteljstva vam nudimo:

- Logotip pokrovitelja na sprednji desni strani uradne polo   
 majice letošnjega golf turnirja (logotip bo viden na vseh   
 majicah: nosilcev turnirja, igralcev, obiskovalcev, uradnih   
 fotografih ter dodan v vse goody bage)
- Možnost postavitve promocijskega vozila in / ali stojala   
 pokrovitelja na vidni lokaciji ob prihodu vseh gostov
- 8 mest za igranje golf igre različice Texas Scramble na    
 dobrodelnem golf turnirja
- Možnost 20% popusta za vse ostale pokroviteljske pakete
- Predvajanje video vsebine z promocijsko vsebino pokrovitelja
- Zahvala in kratka predstavitev podjetja po mikrofonu
- Omemba v medijih in na zaključni prireditvi
- Logotip na ostalih promocijskih materialih
- Udeležba na večerni pogostitvi za 8 oseb
- Logotip na media wall-u
- Goody bag za 8 oseb

VREDNOST PAKETA:
15.000,00 EUR

GOLF ROULETTE POKROVITELJSTVO

V okviru pokroviteljstva golf rulete turnirja vam nudimo:

• Izdelava zastavice ali mini stojala z logotipom pokrovitelja in  
 umestitev na vidno mesto ob golf ruleti 
• Golf ruleta se večkratno označi z logotipi pokrovitelja
• Omemba v medijih in na zaključni prireditvi
• Logotip na ostalih promocijskih materialih
• Udeležba na večerni pogostitvi za 2 osebi
• Logotip na media wall-u 
• Goody bag za 2 osebi

VREDNOST PAKETA:
2.500,00 EUR



ROYAL POKROVITELJSTVO
V okviru pokroviteljstva vam nudimo:

- Logotip pokrovitelja na sprednji desni strani uradne polo   
 majice letošnjega golf turnirja (logotip bo viden na vseh   
 majicah: nosilcev turnirja, igralcev, obiskovalcev, uradnih   
 fotografih ter dodan v vse goody bage)
- Možnost postavitve promocijskega vozila in / ali stojala   
 pokrovitelja na vidni lokaciji ob prihodu vseh gostov
- 8 mest za igranje golf igre različice Texas Scramble na    
 dobrodelnem golf turnirja
- Možnost 20% popusta za vse ostale pokroviteljske pakete
- Predvajanje video vsebine z promocijsko vsebino pokrovitelja
- Zahvala in kratka predstavitev podjetja po mikrofonu
- Omemba v medijih in na zaključni prireditvi
- Logotip na ostalih promocijskih materialih
- Udeležba na večerni pogostitvi za 8 oseb
- Logotip na media wall-u
- Goody bag za 8 oseb

VREDNOST PAKETA:
15.000,00 EUR

POKROVITELJSTVO DOBRODELNEGA TURNIRJA
Za malo pokroviteljstvo vam do zapolnitve mest nudimo:

• 4 mesta za igranje golf igre različice Texas Scramble na   
 dobrodelnem golf turnirju
• Celodnevna pogostitev z vključeno VIP večerjo za 4 osebe
• Goody bag za 4 osebe

VREDNOST PAKETA:
2.000,00 EUR



ROYAL POKROVITELJSTVO
V okviru pokroviteljstva vam nudimo:

- Logotip pokrovitelja na sprednji desni strani uradne polo   
 majice letošnjega golf turnirja (logotip bo viden na vseh   
 majicah: nosilcev turnirja, igralcev, obiskovalcev, uradnih   
 fotografih ter dodan v vse goody bage)
- Možnost postavitve promocijskega vozila in / ali stojala   
 pokrovitelja na vidni lokaciji ob prihodu vseh gostov
- 8 mest za igranje golf igre različice Texas Scramble na    
 dobrodelnem golf turnirja
- Možnost 20% popusta za vse ostale pokroviteljske pakete
- Predvajanje video vsebine z promocijsko vsebino pokrovitelja
- Zahvala in kratka predstavitev podjetja po mikrofonu
- Omemba v medijih in na zaključni prireditvi
- Logotip na ostalih promocijskih materialih
- Udeležba na večerni pogostitvi za 8 oseb
- Logotip na media wall-u
- Goody bag za 8 oseb

VREDNOST PAKETA:
15.000,00 EUR

WINNERS POKROVITELJSTVO
Za skupno 21 prejemnikov zmagovalcev turnirja (1. mesto po NETO 
seštevku - 4 osebe; 2., 3. in 4. mesto po NETO seštevku - 12 oseb; 
najdaljši udarec - dame in gospodje - 2 osebi; najbližji udarec zastavici 
- dame in gospodje - 2 osebi; zmagovalec turnirja za negolfiste - 1 
oseba) vam v paketu pokroviteljstva nudimo:

• Predložitev lastnih promocijskih materialov (tiskovin in   
 drugih drobnih artiklov) v vse goody bag-e igralcev,    
 obiskovalcev in sponzorjev 
• Logotip na media wall-u 
• Omemba v medijih in na zaključni prireditvi
• Logotip na ostalih promocijskih materialih
• Udeležba na večerni pogostitvi za 2 osebi
• Goody bag za 2 osebi

VREDNOST PAKETA:
1.500,00 EUR


