31. MTM
Največje mednarodno tekmovanje
v ritmični gimnastiki v Centralno Evropski regiji

7. - 8. april 2018

Ljubljana, Gimnastični center Ljubljana
www.klubrg-narodnidom.si

Gostili smo najboljše ritmičarke sveta, udeleženke Olimpijskih iger v Riu, med
njimi tudi zmagovalko Olimpijskih iger, Margarito Mamun.
Tudi za 31. MTM bomo organizatorji poskrbeli, da bo na tekmovanju nastopilo
nekaj največjih zvezd tega športa.

Dogodek je izvrstna priložnost za promocijo vaših storitev in produktov ter
utrjevanje prepoznavnosti in ugleda vašega podjetja.

Izkoristite jo!

Več informacij:
Katja Merhar, +386 31 343 522, info@klubrg-narodnidom.si

O MTM KRG NARODNI DOM LJUBLJANA
MTM KRG NARODNI DOM LJUBLJANA - mednarodno tekmovanje v ritmični gimnastiki - je
najstarejše in najbolj prepoznavno tekmovanje v Centralno Evropski regiji, ki ga organizira
Klub za ritmično gimnastiko NARODNI DOM LJUBLJANA že 31. leto zapored.
MTM vsako leto gosti najboljše tekmovalke sveta - olimpijske in evropske prvakinje,
svetovne prvakinje in podprvakinje. Gostili smo najboljše ritmičarke sveta, udeleženke
Olimpijskih iger v Riu, med njimi tudi zmagovalko Olimpijskih iger, Margarito Mamun.
Tudi za 31. MTM bomo organizatorji poskrbeli, da bo na tekmovanju nastopilo nekaj
največjih zvezd tega športa.
Tekmovanje poteka pod okriljem svetovne gimnastične federacije FIG, Gimnastične zveze
Slovenije ter Mestne občine Ljubljana.

O DOGODKU
31. MTM bo potekal v Gimnastičnem centru Ljubljana, v obliki dvodnevnega tekmovanja.
Predstavilo se nam bo preko 100 tekmovalk. V soboto bo tekmovanje v mnogoboju (članice,
mladinke, kadetinje, starejše deklice). V nedeljo pa bo finalni del tekmovanja, na katerem
bodo sodelovale najboljših šest članic, mladink in kadetinj. Poskrbeli bomo tudi za atraktiven
gala program in sprejem po dogodku.
Dogodek je priložnost za predstavitev in promocijo vaših storitev in produktov. Zanimanje
za ritmično gimnastiko in število obiskovalcev se iz leta v leto povečuje. To dokazuje velika
obiskanost dogodka.
Zaradi vrhunskih tekmovalk je MTM zanimiv tudi za medije. Zagotovljena bo medijska
pokritost v športnem programu RTV Slovenije, v jutranjem programu Dobro jutro na RTV
Slovenija ter v neposrednem spletnem prenosu dogodka.
Mamunova prvo ime 29. turnirja MTM

http://www.siol.net/sportal/drugi_sporti/gimnastika/2016/03/zvezdnice_
ritmicne_gimnastike_v_ljubljani.aspx

Večkratna svetovna prvakinja v ritmični gimnastiki je
včerajšnji zmagi v mnogoboju danes dodala še tri z
rekviziti.

TV Slo: http://4d.rtvslo.si/arhiv/sport/174393705
Zvezdnice ritmične gimnastike v dvorani na Viču

Konec tedna v Ljubljani, poleti v Rio po medalje

Nekaj utrinkov iz preteklih let si lahko ogledate na naslednji povezavi:

http://klubrg-narodnidom.si/sl/mtm/galerija.html

http://ekipa24.si/clanek/drugisporti/ostalo/56e5a3c3d36ef/mamunovi-se-tri-prva-ineno-tretje-mesto-na-mtm-turnirju

Mamunovi še tri prva in eno tretje mesto na MTM
turnirju

PROMOCIJSKI PAKETI
Promocijske pakete predstavljamo v nadaljevanju. Udeleženci dogodka bodo preko različnih
promocijskih aktivnosti prišli v neposreden stik z vašo blagovno znamko. Promocijski paketi
vključujejo poleg promocije na dogodku tudi spletno oglaševanje, oglaševanje v Biltenu 31.
MTM, vabilih na dogodek.

Bilten tekmovanja (izsek)

Tekmovanje samo, Gala program in sprejem po tekmovanju in promocijski paketi so odlična
priložnost za predstavitev vašega podjetja, storitev in produktov širši javnosti.
Tako velik dogodek lahko izpeljemo le s pomočjo prijaznih podpornikov športa. Zato vas
vabimo, da v okviru svojih ciljev in zmožnosti podprete izvedbo 31. MTM KRG Narodni dom
in se tako kot pokrovitelj predstavite na sami prireditvi in spletnih straneh, ki bodo
napovedale in objavile reportaže o turnirju.
Veseli bomo vaših predlogov sodelovanja!

NUDIMO VAM:
Izvedbo vaše lastne promocijske akcije
Nastop ritmičark KRG Narodni dom na dogodku vašega
podjetja
Obraz in ambasadorka vaše blagovne znamke

Zlati sponzor
3.000 EUR
√

Srebrni sponzor
2.000 EUR

Bronasti sponzor
1.000 EUR

Pokrovitelj

√

√
√

PROMOCIJA NA SPLETNI STRANI KRG NARODNI DOM
Oglasno sporočilo (1 leto)/oglas, ki ga lahko prilagajamo
vašim promocijskim akcijam tekom leta

√

√

Logotip na spletni strani (1 leto)

√

√

√

PROMOCIJA NA VABILIH, VSTOPNICAH, ZAHVALAH,
PLAKATIH, LETAKIH, PROMOCIJSKIH MATERIALIH MTM
Logotip v tiskanih vabilih, vstopnicah, zahvalah, plakatih,
letakih, promocijskih materialih (majice, bidoni, …)
Logotip v e-vabilih, e-zahvalah

√
√

PROMOCIJA NA DOGODKU
Logotip ob tekmovališču (transparent v dolžini 3 m)

√

√

√

Logotip na steni kiss and cry

√

√

√

√

Logotip na osrednjem platnu na novinarski konferenci

√

Reklamni pano v dvorani

√

√

Razdelitev promocijskih materialov

√

√

Podelitev priznanj zmagovalkam v kategoriji članic

√

Podelitev priznanj zmagovalkam v kategoriji mladink

√

Podelitev priznanj zmagovalkam v kategoriji kadetinj

√

√

Podelitev priznanj zmagovalkam v kategoriji deklic

√

√

Reklamni pano pred vhodom v dvorano

√

Promocijske aktivnosti pred vhodom v dvorano

√

Zahvala na prireditvi

√

VIP sedeži na dogodku

√

√

√

√

Izdelki podjetja

√

√

√

√

PROMOCIJA V MEDNARODNEM DVOJEZIČNEM
BILTENU 31. MTM
Oglas v Biltenu 1/1 + enostranska predstavitev

√

Oglas v Biltenu 1/2 + polstranska predstavitev
Oglas v Biltenu 1/4

√
√

