Bodite del edinstvene pripreditve za
starejše v Evropi - skupaj z nami gradite
uspešno in povezano družbo, prijazno
vsem generacijam!

www.f3zo.si

VABILO K SODELOVANJU

29. 9. 1. 10. 2021

Kaj je Festival za tretje življenjsko obdobje?
Festival za tretje življenjsko obdobje (F3ŽO) je edinstvena
prireditev za starejše v Sloveniji in največja tovrstna prireditev
v Evropi, ki je v letu 2020 obeležila jubilejno 20. obletnico
svojega obstoja. Glede na situacijo, smo bili primorani
dogodek prestaviti in upamo, da ga bomo uspešno izpeljali.
V čast in ponos nam je, da bo jubilejni F3ŽO potekal pod
častnim pokroviteljstvom predsednika Republike Slovenije
Boruta Pahorja.
Letos se bo ustvarjal prostor za sodelovanje med generacijami, civilno
družbo, prostovoljnimi organizacijami, gospodarstvom, akademskimi in
političnimi sferami. Tako bo po svojih močeh prispeval k iskanju trajnostnih
medgeneracijskih rešitev, obiskovalcem in sodelujočim pa bo nudil prostor za
druženje, za izmenjavo idej in informacij ter za spoznavanje različnih storitev in
izdelkov, ki izboljšujejo kakovost bivanja starejših ter povezujejo generacije. Ne
gre pa za pozabiti tudi to, da je med festivalom še 1. oktober, ki je mednarodni
dan starejših.
Festival se po obsežnosti sodelujočih vsako leto krepi in nenehno razvija. V
letu 2019 se je F3ŽO-ju pridružilo že več kot 160 razstavljavcev, nastopilo
je več kot 100 kulturnih točk ter ponudilo več kot 80 delavnic. Gre tako za
največjo prireditev za starejše v Evropi.
Festival ponuja zanimive izobraževalne dogodke, polemične strokovne
razprave in številne delavnice za vse generacije. Ne manjka pa niti bogat
kulturni program na različnih prizoriščih ter dobrodelna akcija.

Festival za tretje življenjsko obdobje v številkah:

17.500 +
obiskovalcev

160 +

razstavljavcev

100 +

kulturnih točk

80 +

delavnic

Kdo se bo predstavljal na Festivalu za tretje življenjsko obdobje?
V okviru Festivala za tretje življenjsko obdobje se lahko predstavite podjetja,
organizacije, društva, javne in zasebne ustanove ter drugi ponudniki
in izvajalci storitev, aktivni na področju starejših, in sicer:
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1 SODELOVANJE NA SEJEMSKI RAZSTAVI
Vse organizacije, ki boste sodelovale na sejemski razstavi, morate poravnati obvezno prijavnino, ki znaša
120 EUR. Obvezna prijavnina vključuje brezžičen dostop do interneta, navedbo razstavljavca v časopisu
pripreditve, na spletni podstrani www.f3zo.si (seznam sodelujočih) in v tlorisu prireditve.
*V kolikor ni drugače določeno, veljajo cene za sodelovanje ves čas trajanja prireditve in ne za
posamezen dan. Navedene cene so brez DDV, ki ga plača naročnik.

1/A

Tipsko opremljen razstavni prostor

Zakupite lahko razstavni prostor globine 2 oz. 3 m.
Najmanjši razstavni prostor, ki ga lahko najamete je 6
m2. Tipsko opremljen razstavni prostor vključuje:
obodne stene, dve polici, mizo, dva stola, električni
priključek, enoten tipski napis razstavljavca in koš
za smeti.

1/B

CENIK:
prijava do vključno 17. junija 2021: 92 EUR/m2
prijava po 17. juniju 2021: 122 EUR/m2

Souporaba razstavnega prostor

V primeru nastopa dveh ali več organizacij na istem
razstavnem prostoru je potrebno enkratno ceno
razstavnega prostora kriti v celoti, vsako nadaljnje
sorazstavljavljanje pa je potrebno prijaviti ter zanj
plačati registracijsko takso in souporabo razstavnega
prostora. Sorazstavljavci imajo enake ugodnosti kot
samostojni razstavljavci.

1/D

prijava po 17. juniju 2021:
158 EUR/m2

Neopremljen razstavni prostor

Zakupite lahko razstavni prostor v različnih velikostih.
Najmanjši razstavni prostor, ki ga lahko najamete je 6
m2. Neopremljen razstavni prostor je popolnoma
prazen, dodatno opremo pa boste lahko naročili
naknadno preko e-obrazca, ki bo dostopen v
Navodilih za razstavljavce. Vaš razstavni prostor pa
lahko pripravimo tudi po meri.

1/C

CENIK:
prijava do vključno 17. junija 2021:
120 EUR/m2

CENIK:
prijava do vključno 17. junija 2021:
180 EUR/sorazstavljavca
prijava po 17. juniju 2021:
240 EUR/sorazstavljavca

Promocijski pult

Promocijo za pultom izvaja ena oseba, dodatne
pomočnike zaračunavamo kot delivce promocijskega
materiala izven razstavnega prostora/promocijskega
pulta. Dimenzije promocijskega pulta so 100 cm x 100
cm x 50 cm (širina x višina x globina). Priporočena
velikost plakata na prednji steni je 96 cm x 86 cm
(širina x višina). Najem pulta vključuje tudi obodne
stene, talno oblogo in tipski napis razstavljavca.

CENIK:
prijava do vključno 17. junija 2021: 480 EUR/kos
prijava po 17. juniju 2021: 632 EUR/kos

POPUST NA ZAKUP PREDSTAVITVE V PROGRAMU IN NA DODATNE OBLIKE PROMOCIJE
Zakup razstavnega prostora ali sodelovanje kot sorazstavljavec vam prinaša 15 % popusta
pri zakupu predstavitve v okviru izobraževalnega in kulturnega programa (navedene pod
točko 2) in 30 % popusta pri dodatnih oblikah promocije (navedene pod točko 3).

2 SODELOVANJE V IZOBRAŽEVALNEM IN KULTURNEM PROGRAMU
2.1 IZOBRAŽEVALNI PROGRAM
2.1/A

Strokovno predavanje, delavnica, ali okrogla miza

Predstavite svoja znanja, nasvete in napotke v obliki
predavanja, delavnice, ali okrogle mize tistim, ki jih
potrebujejo. Predavanja, delavnice in okrogle mize
bodo potekale v zaprtih dvoranah Cankarjevega
doma, ki so tipsko opremljene z računalnikom in
projektorjem ter osnovnim ozvočenjem.
Na voljo so vam dvorane s 30 do 40 sedeži, s 60 in
s 100 sedeži. Sodelovanje v programu v posamezni
predavalnici lahko prijavite do zapolnitve vseh
prostih terminov koordinatorici programa Maji Mubi
(maja.mubi@proevent.si).

2.1/B

CENIK:
Dvorana s 30 do 40 sedeži
prijava do 17. junija 2021: 170 EUR/uro
prijava po 17. juniju 2021: 250 EUR/uro
Dvorana s 60 sedeži
prijava do 17. junija 2021: 190 EUR/uro
prijava po 17. juniju 2021: 270 EUR/uro
Dvorana s 100 sedeži
prijava do 17. junija 2021: 210 EUR/uro
prijava po 17. juniju 2021: 290 EUR/uro

Odprta delavnica

Odprta delavnica je poseben prostor znotraj sejemske
razstave v izmeri okrog 20 m2. V delavnici bo prostora
za 15–25 udeležencev, njen program pa si bodo
lahko ogledali tudi ostali obiskovalci. Delavnice bodo
opremljene z vso ustrezno opremo: panoji, plazma
ekran, računalnik, ozvočenje, mize, stoli, pisala, tabla.
Predstavite se lahko z izvajanjem raznih demonstracij,
z učenjem, s promocijo storitev in izdelkov za
ohranjanje in izboljševanje kakovosti življenja
starejših na naslednjih področjih:
• krepitev zdravja in zdravo prehranjevanje,
• osebnostna in duhovna rast,
• šport, turizem in aktivno preživljanje prostega
časa,
• razvijanje ročnih spretnosti,

• uporaba novih tehnologij in tehničnih izdelkov na
domu,
• informacijsko in komunikacijsko usposabljanje.
Sodelovanje v Odprti delavnici lahko prijavite do
zapolnitve vseh prostih terminov koordinatorici
programa Maji Mubi (maja.mubi@proevent.si).
CENIK:
prijava do vključno 17. junija 2021: 150 EUR/uro
prijava po 17. juniju 2021: 200 EUR/uro

2.2 KULTURNI PROGRAM
Festival za tretje življenjsko obdobje spremljajo tudi številni kulturni dogodki, ki vsako leto privabijo več
tisoč nastopajočih in obiskovalcev.
Najpomembnejši kulturni dogodki 20. Festivala za tretje življenjsko obdobje:
29. september 2021 – SLAVNOSTNO ODPRTJE
30. september 2021 – OSREDNJA KULTURNA PRIREDITEV JUBILEJNEGA 20. FESTIVALA
1. oktober 2021 – KULTURNA SLOVESNOST OB ZAKLJUČKU 20. FESTIVALA

2.2/A

Kulturni nastop na odprtem odru

Ponujamo vam možnost 15-minutnega kulturnega
nastopa v času festivala. Vaš nastop bomo uskladili
z vašimi željami, tako da bo vzdušje kar se da
prijetno. Na odprtem odru lahko nastopajo kulturna
društva, društva upokojencev, šole, vrtci, fakultete,
podjetja ter neprofitne organizacije.
Sodelovanje lahko potrdite do zapolnitve vseh
prostih terminov koordinatorici programa Maji Mubi
(maja.mubi@proevent.si).

CENIK:
prijava do vključno 17. junija 2021:
50 EUR/15 min
prijava po 17. juniju 2021: 90 EUR/15 min
Za društva, šole in vrtce je 15-minuten nastop
na odprtem odru brezplačen. Nastop financirajo
partnerji in pokrovitelji Festivala.

3 DODATNE OBLIKE PROMOCIJE
3/A

Delitev promocijskega gradiva na prireditvi

Cena vključuje delitev ene vrste promocijskega gradiva in največ dva delivca. Distribucijo lahko naročniki
izvajajo sami ali pa zanjo poskrbi organizator. Delitev promocijskega gradiva brez dovoljenja organizatorja ni
dovoljena. Delivci se morajo akreditirati na INFO TOČKI prireditve.
CENIK - Delitev v lastni izvedbi
prijava do vključno 17. junija 2021:
450 EUR/2 delivca in 1 vrsto promocijskega gradiva
prijava po 17. juniju 2021:
550 EUR/2 delivca in 1 vrsto promocijskega gradiva

3/B

prijava do vključno 17. junija 2021:
550 EUR/2 delivca in 1 vrsto promocijskega gradiva
prijava po 17. juniju 2021:
650 EUR/2 delivca in 1 vrsto promocijskega gradiva

Oglas v časopisu prireditve

Formati oglasov

230 mm x 50 mm

105 mm x 148,5 mm

Časopis prireditve bo izdan na prireditvi (format:
24x34 cm) v nakladi 20.000 izvodov. Na festivalu
ga bodo brezplačno prejeli obiskovalci, razstavljavci
in novinarji. V njem bodo navedeni razstavljavci in
nastopajoči. Vseboval bo kratek program festivala,
tloris prireditve ter oglase razstavljavcev in
sponzorjev.

3/F

CENIK - Delitev v izvedbi organizatorja
(naročnik mora dostaviti gradivo na naslov organizatorja
najkasneje do 22. septembra 2021).

Oglas je treba oddati najkasneje do 28. avgusta 2021
v .EPS ali .PDF obliki (teksti v krivuljah) v izbranem
formatu, CMYK-barvnem prostoru, 300 dpi,
pripravljeni za tisk s 3 mm porezavo, na naslov
tamara.fister@proevent.si.
*V primeru, da oglas ni oddan v ustreznem formatu/
obliki, organizator ne odgovarja za neustreznost
objave. Organizator prav tako ni dolžan objaviti oglasa,
če mu ta ni bil pravočasno posredovan.
CENIK
oglas (230 mm x 50 mm)
prijava do vključno 17. junija 2021: 400 EUR/oglas
prijava po 17. juniju 2021: 450 EUR/oglas
oglas (105 mm x 148,5 mm)
prijava do vključno 17. junija 2021: 500 EUR/oglas
prijava po 17. juniju 2021: 550 EUR/oglas

Objava oglasne pasice ali logotipa na spletni strani

V času promocije in trajanja festivala obišče
spletno stran www.f3zo.si več kot 10.000 različnih
uporabnikov mesečno.
Oglasna pasica je vidna na vstopni strani posamezne
prireditve ali na podstraneh. Logotip s povezavo na
spletno stran vaše organizacije je objavljen na eni od
podstrani. Logotip oz. oglasna pasica sta na spletni
strani vidna od podpisa pogodbe do vključno 30.
oktobra 2021.
Spletno pasico ali logotip in povezavo, na katero
želite, da se logotip/spletna pasica poveže, pošljite
na e-naslov tamara.fister@proevent.si. Spletna
pasica je lahko v .SWF ali .JPG obliki, logotip pa v
.JPG obliki in RGB-barvnem prostoru.

CENIK
Oglasna pasica na vstopni strani 600 x 80 točk:
prijava do vključno 17. junija 2021:
450 EUR/pasico
prijava po 17. juniju 2021: 500 EUR/pasico
Oglasna pasica na podstrani 300 x 600 točk:
prijava do vključno 17. junija 2021:
350 EUR/pasico
prijava po 17. juniju 2021: 400 EUR/pasico
Logotip:
prijava do vključno 17. junija 2021:
200 EUR/logotip
prijava po 17. juniju 2021: 250 EUR/logotip

4 MOŽNOSTI SPONZORSKEGA SODELOVANJA
Za vse tiste, ki se želite obiskovalcem Festivala za tretje življenjsko obdobje predstaviti na poseben in
vam lasten nacin, bomo z veseljem pripravili individualne sponzorske pakete, prilagojene vašim željam
in potrebam. Za vec informacij o možnostih sponzorskega sodelovanjase obrnite na direktorja projekta
Tihomirja Kovačiča (01 300 32 08, tihomir.kovacic@proevent.si).

5 NATEČAJI
Festival za tretje življenjsko obdobje podpira in spodbuja, da vse skrite talente pripelje izza štirih sten na
stene Cankarjevega doma. Vabimo vse pogumne in nepogumne ustvarjalce, da se prijavite na likovni ali
fotografski natečaj, ki ga tudi to leto organiziramo v sklopu festivala.
Več informacij na spletni strani www.f3zo.si, rubrika Program - NATEČAJI.

Kdo so obiskovalci Festivala za tretje življenjsko obdobje?
• Vedoželjni, dejavni in ust varjalni starejši kot posamezni obiskovalci in v
sklopu obiskov društev, združenj, interesnih združenj in organizacij upokojenk
in upokojencev.
• Mladi vseh starosti, ki so pomembni soustvarjalci medgeneracijskega
sodelovanja in povezovanja.
• Predstavniki srednje generacije, ki so najbolj produktiven del družbe in
• Predstavniki poslovnega okolja
generacije.
• Strokovna javnost iz vladnih in nevladnih ustanov, institutov in razvojnoraziskovalnih organizacij.
• Mednarodna strok ovna javnost, ki v festivalu vidi okolje za navezovanje
strokovnih in poslovnih stikov ter priložnosti za spodbujanje in izvajanje
mednarodnih projektov za starejše.
• Druga zainteresirana javnost.

Ustvarite in doživite z nami Festival za
tretje življenjsko obdobje tudi vi!

Ne zamudite prvega roka za prijavo, ki zagotavlja ugodnosti in
nižje cene - 17. junij 2021!
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Direktor projekta
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