
 

 

 

GR Inženiring d. o. o. 

Dunajska cesta 10, p.p. 3558 

1000 Ljubljana 

 

Ljubljana, 9. februar 2010 

 

Zbornica za poslovanje z nepremičninami 

Dimičeva 13 

1504 Ljubljana 

 

ZADEVA: Sodelovanje na sejmu PROPRIO '10 

 

Spoštovani g. Blažina, 

 

kot je bilo dogovorjeno na sestanku (4. februar 2010), vam pošiljam predloge sodelovanja na prireditvi Proprio - 1. 

mednarodnem sejmu nepremičnin in investicij.  

 

V pričakovanju vašega odgovora vas lepo pozdravljam! 

Janja Drole, 

vodja projekta 

 

 

V prilogi: 

Priloga 1: Ponudba za skupinski razstavni prostor Zbornice za poslovanje z nepremičninami 

Priloga 2: Posebna ponudba za sodelovanje članic Zbornice za poslovanje z nepremičninami - samostojen razstavni 

prostor 

Priloga 3: Posebna ponudba za sodelovanje članic Zbornice za poslovanje z nepremičninami - promocijski pult 



PRILOGA 1  

 

PONUDBA ZA SKUPINSKI RAZSTAVNI PROSTOR ZBORNICE ZA POSLOVANJE Z NEPREMIČNINAMI 

 

 Storitev KOLIČINA CENA 

1. OPREMLJEN RAZSTAVNI PROSTOR          40 m2 4.160,00 EUR 

2. PRIJAVNINA 1 kos 25,00 EUR 

3. ELEKTRIČNI PRIKLJUČEK 1,5 kW 1 kos 75,00 EUR 

4.  NAJEM KONFERENČNE DVORANE 1 ura brezplačno 

 - popust za točko 1: PRIJAVA V PRVEM PRIJAVNEM ROKU  - 15 % - 624,00 EUR 

 
 

SKUPNA VREDNOST PAKETA (BREZ DDV) 
 

 

3.636,00 EUR 

 

 



PRILOGA  2 

 

POSEBNA PONUDBA ZA SODELOVANJE ČLANIC ZBORNICE ZA POSLOVANJE Z NEPREMIČNINAMI - 

SAMOSTOJEN RAZSTAVNI PROSTOR 

 

Verjamemo, da je glavna oblika sodelovanja, ki je zanimiva za posamezne članice, predstavitev na razstavnem 

prostoru. Redna cena zakupa tipsko opremljenega razstavnega prostora na sejmu Proprio '10 je 104 EUR/m² + 20% 

DDV; pri čemer je najmanjši razstavni prostor, ki ga lahko posamezna organizacija zakupi, velik 9 m².  

 

Za sodelovanje posameznih članic Zbornice za poslovanje z nepremičninami za samostojni nastop smo pripravili 

posebno ponudbo sodelovanja na razstavnem prostoru prireditve po znižani ceni. Višina popusta je odvisna od 

skupne zakupljene površine vseh članic, ki se odločijo za sodelovanje na Propriu '10. Znižana cena izključuje 10 % 

popust, ki velja za prijavo v prvem prijavnem roku. Za lažji pregled ponudbo predstavljamo v spodnji tabeli.  

 

Št. zakupljenih m2 Cena razstavnega prostora* Popust Izračun za 9 m²* 

Od 9 do 45 m2 93,60 EUR/m² 10 % 842,40 EUR 

Od 45 do 90 m2 91,00 EUR/m² 12,5 % 819,00 EUR 

Od 90 do 135 m2 88,40 EUR/m² 15 % 795,60 EUR 

Več kot 135 m2 85,80 EUR/m² 17,5 % 772,20 EUR 

* V cene ni vključen 20 % DDV, ki ga plača razstavljavec. 

 

Ne spreglejte: najmanjši razstavni prostor, ki ga lahko posamezna članica, je velik 9 m². Omejitve kvadrature navzgor 

ni. Ponujeni razstavni prostori so vsi tipsko opremljeni z naslednjo opremo: talno oblogo, obodnimi stenami, 2 

policama, mizo, 2 stoloma, promocijski pult, tipskim napisom razstavljavca in košem za smeti. Elektriko, internet in 

druge tehnične priključke je treba doplačati. 

 

Za vsa dodatna pojasnila in posebne želje glede predstavitev smo vam za informacije in pomoč na voljo na e-naslovu 

janja.drole@gr-i.si in na telefonskih številkah 01/300 26 96 oz. 031/343 551 (Janja Drole, vodja projekta). 

 

 

 



PRILOGA  3 

 

POSEBNA PONUDBA ZA SODELOVANJE ČLANIC ZBORNICE ZA POSLOVANJE Z NEPREMIČNINAMI - 

PROMOCIJSKI PULT 

 

Za sodelovanje posameznih članic Zbornice za poslovanje z nepremičninami smo pripravili posebno ponudbo nastopa 

na sejmu v obliki predstavitve posamezne članice s promocijskim pultom na skupnem razstavnem prostoru.   

 

Cena takšne predstavitve je 325, 00 EUR/članico + 20 % DDV. Cena predstavitve izključuje 10 % popust, ki velja za 

prijavo v prvem prijavnem roku. Ponudba omogoča sodelovanje na prireditvi z manjšim razstavnim prostorom kot je 

sicer predpisan v razpisni dokumentaciji – najmanjši razstavni prostor za razstavljavce, ki niso včlanjeni v Zbornico za 

poslovanje z nepremičninami je namreč  velikosti 9 m2. 

 

Slika: primer predstavitve na sejmu v obliki promocijskega pulta 

 

 

 
V ceno je vključeno: talna obloga, promocijski pult, hrbtni steni in napisna tabla s tipskim napisom 
 
 


