
PRIJAVA IN POGODBA

Pomurski sejem d.o.o., Cesta na stadion 2, 9250 Gornja Radgona, Slovenija
tel.: 02/5642 100, faks: 02/5642 160, e-pošta: info@pomurski-sejem.si, www.pomurski-sejem.si

Sejem:   SPLETNI 58. mEdNarodNI kmETIjSko-žIvILSkI SEjEm aGra
Termin sejma:  7.9.2020 – 7.3.2021
Rok prijave:  Prijave in poslani materiali do 31.8.2020 bodo objavljeni na dan otvoritve Spletne AGRE.   
  Prijavite se lahko tudi kadarkoli v času trajanja Spletne aGrE.

1. Podatki o razstavljavcu - naročniku

Podatki za obvezni vpis v katalog in objavo na spletni strani (obvezna polja označena z zvezdico)
Naziv podjetja *

Ulica in hišna številka *

E-pošta *

Telefon *

Poštna številka in pošta *

Spletni naslov *Država *

2. Naročamo:

Kraj in datum: Žig in podpis:

Podatki za obdelavo
Mobilni tel. kontaktne osebe

TelefonE-pošta kontaktne osebe

E-pošta direktorjaDirektor

Transakcijski račun

Kontaktna oseba

ID številkaDavčni zavezanec  DA    NE

Soglašamo, da bomo prejete e-račune upoštevali kot osnovo za knjiženje in plačilo. Tako prejeti računi bodo nadomestili tiskane račune prejete po običajni pošti.

Podatki za e-račun

e-Račun želim prejemati na e-pošto ponudnika elektronske izmenjave

Proračunski uporabnik  DA    NE TRR za e-Račun

Prejemanje e-Računa  DA    NE

SWIFT/BIC

1. Na osnovi prijave organizator izda predračun. Plačilo predračuna je pogoj za objavo na spletni Agri.
2. Organizator ne odgovarja za napačno poslane podatke.
3. Besedila, ki bodo presegala navedeno število znakov bomo skrajšali po lastni presoji.
4. Fotografije in logotipi za objave na spletni strani naj bodo v velikosti: 473 x 373 px oz. 570 x 465 px.
5. Fotografije za galerijo razstavljavcev in projektov naj bodo v minimalni velikosti 1920 x 1080 px; 150 dpi.: velikost datoteke JPEG mora biti vsaj 320kb
6. Material za vse pakete predstavitve priskrbi naročnik, pošljete ga na naslov: spletni@pomurski-sejem.si  
 (obsežnejše gradivo prek wetransferja ali druge aplikacije).
7. Splošni pogoji so objavljeni na www.sejem-agra.si in so sestavni del pogodbe.

OZNAČI PAKET VSEBINA
CENA NETO BREZ 

DDV

AGRA SPLETNI 1
osnovna predstavitev podjetja, opis osnovne dejavnosti do  

250 znakov (brez presledkov), povezava na vašo spletno stran, 
logotip ali fotografija, objave na FB

150,00 €

AGRA SPLETNI 2
AGRA SPLETNI 1 + foto predstavitev novosti, izdelkov z opisom, ponudbo 

(do 5 fotografij s tekstom do 150 znakov pri posameznem izdelku)
300,00 €

AGRA SPLETNI 3
AGRA SPLETNI 2 + lastna kratka video predstavitev podjetja, izdelkov  

(video predstavitev do 59 sekund)
400,00 €

AGRA SPLETNI 3+
AGRA SPLETNI 2 + kratka video predstavitev podjetja, izdelkov  

(video predstavitev do 59 sekund posnamemo mi pri vas na terenu  
in je zajeta v ceni) 

600,00 € 
(+ potni stroški za  

snemanje)

AGRA SPLETNI PROJEKT
paket se pripravi po posebnem dogovoru v dogovorjenem obsegu 

(promocija projektov, spletno oglaševanje - Google, Siol, Žurnal, 24ur...)
Cena po dogovoru in 

ponudbi

Ključne besede za iskalnik (vpišite):

Na spletni Agri je možno fotografije, video predstavitve in tekste menjati 1x mesečno na izbranem paketu.  
Menjava se zaračuna 50,00 € + DDV. Dodatna snemanja za video predstavitve se zaračunajo po dogovoru in ponudbi.
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