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Бр.I-5-02/09 
Требиње,05.03.2010.  
 
Поштовани/на, 
 
 

Имам част и задовољство да Вас у име фирме “Сајамски град” д.о.о. Требиње обавјестим о 
одржавању V Међународног сајма туризма, угоститељства и трговине “Медитерански дани-Требиње 
2010.”  08. и   09. априла у Требињу и да Вас уједно позовем на пословну сарадњу. Ове године сајам се 
реализује у партнерству са „Poss“ агенцјом за консалтинг и „М&М“ из Крагујевца, Република Србија. 
Ово је изврсна прилика да се на овом Сајму, као спонзори овог врло важног међународног догађаја  
рекламира Ваша фирма/институција/организација. С тим у вези нудимо Вам могућности: 

 
 

Генерални спонзор- цијена 7.500 еура: 
• израда маица за техничко особље са  логом и називом Ваше фирме  
• истицање Вашег паноа са називом фирме и логом на видном мјесту на сајму 
• омогућавање десетоминутне презентације првог дана сајма  
• истицање лога и назива фирме на свим промотивним  штампаним материјалима од 

програма до плаката  
• истицање Вашег спонзорства на прес конференцијама у очи и у току сајма 
• презентовње и рекламирање  Ваше фирме у четверојезичном,  квалитетном колор  

сајамском каталогу на српском, енглеском, руском и њемачком јизику, са 2000 ријечи и 3 
фотографије у ЈПЕГ формату 

• презентовање и рекламирање  Ваше фирме на wеб порталу  организатора 
 
 
Платинасти спонзор- цијена 4.500 еура: 
• истицање Вашег паноа са називом фирме и логом на видном мјесту на сајму 
• омогућавање десетоминутне презентације првог дана сајма  
• истицање лога и назива фирме на свим промотивним  штампаним материјалима од 

програма до плаката  
• истицање Вашег спонзорства на прес конференцијама у очи и у току сајма 
• презентовање и рекламирање  Ваше фирме у четверојезичном,  квалитетном колор  

сајамском каталогу на српском, енглеском, руском и њемачком јизику, са 2000 ријечи и 3 
фотографије у ЈПЕГ формату 

• презентовање и рекламирање  Ваше фирме на wеб порталу  организатора 
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Златни спонзор - цијена 3.000 еура: 
• истицање Вашег паноа са називом фирме и логом на видном мјесту на сајму 
• истицање лога и назива фирме на свим промотивним  штампаним материјалима од 

програма до плаката  
• истицање Вашег спонзорства на прес конференцијама у очи и у току сајма 
• презентовње и рекламирање  Ваше фирме у четверојезичном,  квалитетном колор  

сајамском каталогу на српском, енглеском, руском и њемачком јизику, са 2000 ријечи и 3 
фотографије у ЈПЕГ формату 

• презентовање и рекламирање  Ваше фирме на wеб порталу  организатора 
 
 
Сребрени спонзор- цијена 1.500 еура: 
• истицање лога и назива фирме на свим промотивним  штампаним материјалима од 

програма до плаката  
• истицање Вашег спонзорства на прес конференцијама у очи и у току сајма 
• презентовње и рекламирање  Ваше фирме у четверојезичном,  квалитетном колор  

сајамском каталогу на српском, енглеском, руском и њемачком јизику, са 2000 ријечи и 3 
фотографије у ЈПЕГ формату 

• презентовање и рекламирање  Ваше фирме на wеб порталу  организатора 
 
 
Спонзор- цијена 1.000 еура: 
• истицање Вашег спонзорства на прес конференцијама у очи и у току сајма 
• презентовње и рекламирање  Ваше фирме у четверојезичном,  квалитетном колор  

сајамском каталогу на српском, енглеском, руском и њемачком јизику, са 2000 ријечи и 3 
фотографије у ЈПЕГ формату 

• презентовање и рекламирање  Ваше фирме на wеб порталу  организатора 
 
 
 Морам да истакнем да очекујемо бројне медије из цијеле БиХ, али и из  земаља у окружењу. Са 

већином њих имамо договор  о дистрибуцији програма и континуираној медијској пажњи. 
Прошлогодишњи сајам пратиле су ове медијске куће РТ РС, ФТВ, БХ1, БН, АТВ, Херцеговина ТВ, 
РТМ,  РТС, ТВ Крагујевац, Рускаја Адријатика и др. Ове године најављен је долазак много већег броја 
страних медијских кућа које ће употпуности испратити овај сајам.    

 
Осим сајамског садржаја на којем ће се представити фирме/институције из наше земље, излагачи 

нам долазе из Србије,   Хрватске, Црне Горе, Словеније, Русије, Турске, Чешке и из других ЕУ земаља, 
планиране су посјете бројних високих званица из БиХ али и из других земаља, међународна 
конференција  „Здрав живот“ као и богат културно-умјетнички садржај. Очекујемо долазак привредних 
делегација и организација из земаља чији су дипломатски представници акредитовани у БиХ. 
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Искрено се надамо да ћете ову могућност препознати као јединствену прилику за промоцију 

Ваше фирме на обострано задовољство. Уплату је потребно извршити најкасније до 01.априла 2010., 
како би Вашу фирму/институцију/организацију могли  уврстити у поменуте материјале сходно Вашем 
опредјељењу за ниво спонзорства. Све додатне информације можете потражити путем телефона +387 59 
225 767,+387 66 698 372  и/или путем е-маила sajamski.grad@gmail.com. 

 
 
У име организатора В међународног сајма унапријед Вам се захвањујем на сарадњи. 
 
С поштовањем, 
 
 

Директорица “Сајамског града” д.о.о. Требиње 
Љиљана Чичковић 
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