Projekt MI NAVIJAMO ZA TRIGLAV omogoča vam, vašim poslovnim
partnerjem in vašim strankam ogled vseh prvenstvenih tekem NK Triglav
Kranj. Za vsako VIP podjetniško sezonsko vstopnico boste prejeli 18 dnevnih VIP vstopnic, ki jih na stadionu ni potrebno dodatno menjati, ampak
omogočajo direkten dostop do VIP klubskih prostorov in ogleda tekem. S
sodelovanjem pri projektu si boste zagotovili najboljši sedež na sredini tribune po vaši izbiri. Minimum za sodelovanje pri projektu MI NAVIJAMO ZA
TRIGLAV je nakup vsaj 1 VIP podjetniške sezonske vstopnice in enega navijaškega artikla iz naše ponudbe. PODJETNIŠKA sezonska vstopnica je
prenosljiva. Veljavnost vstopnice je do 31. 12. 2020 in velja za leto 2020.

POMEMBNO
Ponujamo vam možnost, da dostopate do naših članov in jim zato lahko
zagotovite dodaten popust na vaše storitve. Člani se bodo pri vas na dogovorjen način identificirali s klubsko kartico. Skozi celoten čas sodelovanja
vas bomo pri naših članih promovirali. Lahko se dogovorimo tudi za izjemne
promocijske akcije po predhodnem dogovoru.

Naročilnica za MI navijamo za TRIGLAV
Podatki o naročniku
Naziv podjetja
Naslov
(ulica, hišna številka,
poštna številka, kraj)

Kontaktna tel. številka

Elektronski naslov

ID št. za DDV

Davčni zavezanec
JA

NE

Odgovorna oseba
GSM

E-naslov

Za projekt MI navijamo za TRIGLAV naročamo:
PODJETNIŠKA sezonska vstopnica (126 €/kos)

Rok plačila

Število kosov

dni.

NAVIJAŠKI ARTIKLI:
Šal (15€)

Dres (59,90€)
kosov

Žoga (30€)

kosov

SKUPAJ NAROČILO:

kosov

€. V vse cene je vključen DDV.

PROMOCIJA
V podjetju bomo zagotovili na vidnem mestu
prostor za reklamni klip okvir za promocijo tekem
TRIGLAV KRANJ (klip okvir in montažo zagotovi klub)
ter nalepko na vhodu MI NAVIJAMO ZA TRIGLAV.

POPUST ZA NAŠE ČLANE

Skodelica (6€)

Kapa (12€)

kosov

Naročilo velja do:

kosov

Datum

JA

NE

želimo zagotoviti prostor za promocijo tekem in
dogodkov TRIGLAV KRANJ.

JA

NE

želimo zagotoviti prostor za nalepko
MI NAVIJAMO ZA TRIGLAV

Druge bonitete:

Podjetje bo za člane kluba TRIGLAV KRANJ zagotovilo
naslednje bonitete:
% popusta na vse naše storitve.

JA

NE

strinjamo se, da se naročilo vsako leto avtomatično podaljša, če jo naročnik
pisno ne odpove najkasneje 30 dni pred iztekom veljavnosti naročilnice.

Kraj in datum

Žig

Podpis

