
Na meji nevidnega
je največja slovenska konvencija oziroma festival 
fantazije, znanstvene fantastike in sorodnih žanrov. 
Nastala je leta 2013 na pobudo posameznikov, ki smo 
se povezali v kulturno umetniško društvo Šmaug. 
Društvo se zavzema za širjenje ljubiteljske kulture in 
povezovanje ljudi, ki jih tovrstna kultura zanima.

Konvencija poteka vsako leto jeseni v obliki enodnev-
nega dogodka, kjer se predstavijo različna društva, 
združenja in organizacije ter trgovine. Skupna jim je 
povezava s knjigami, filmi, serijami in igrami fanta-
zijske ali znanstvenofantastične tematike. Ta dan se 
zvrstijo različna predavanja, delavnice, okrogle mize, 
predstavitve, kvizi in nagradne igre, vrhunec dogaja-
nja pa predstavlja Cosplay tekmovanje - tekmovanje 
v izdelavi najboljšega kostuma.

Dogodek je namenjen vsem: mladim in malo manj 
mladim, v letošnjem letu bomo pripravili tudi pose-
ben kotiček za najmlajše.

V letu 2016 nas je v enem dnevu obiskalo 1300 gostov, 
leta 2017 pa jih pričakujemo kar 1700!

Velika stojnica
cena najema: 250 € (od 31. 7. 2017), 280 € (od 1. 8. 2017)
Naše velike stojnice so največje tipske stojnice na NMN 2017 
in kot take izvrstna odločitev za največje razstavljavce z bo-
gato in raznoliko ponudbo.
Velika stojnica zajema:
• razstavni prostor ca. 18 m2

• 5 miz in 3 stoli
• možnost izbire lokacije in 

postavitve stojnice (odvisno od razpoložljivosti)
• srebrno sponzorstvo
• električni priključek 220 V

DoDatne možnosti
Če želite svojo stojnico še dodatno opremiti, vam nudimo še številne dodatne možnosti:
• dodatne razstavne mize in stoli
• dodatne mize in stoli za predstavitev iger ipd. (v vrsti ali samostoječe)
• dodaten razstavni prostor
• pregrinjala za mize
• električni priključki
• možnosti dodatnega oglaševanja in medijske izpostavljenosti
• pomoč pri promociji, izvajanju programa, postavljanju in pospravljanju stojnice

 
Na lokaciji bo na voljo brezplačen WiFi.
Ob prijavi navedite dodatne možnosti, ki vas zanimajo in pripravili vam bomo konkretno ponudbo.

opombe
1) Prijava je veljavna ob izpolnjeni prijavnici, podpisani pogodbi in plačanem najemu stojnice.
2) Dimenzija mize je cca. 140 cm x 60 cm.
3) Ne zagotavljamo lokacije in postavitve po želji naročnika.

želimo se kar najbolj približati vašim željam, zato smo odprti za vaše predloge.

sReDnja stojnica
cena najema: 160 € (do 31. 7. 2017), 180 € (od 1. 8. 2017)
Srednje stojnice so odlična možnost za razstavljavce vseh 
vrst, ki želijo predstaviti večje število izdelkov.
srednja stojnica zajema:
• razstavni prostor cca. 12 m2

• 3 mize in 2 stola
• možnost izbire lokacije stojnice 

(odvisno od razpoložljivosti)
• električni priključek 220 V

majHna stojnica
cena najema: 70 € (do 31. 7. 2017), 80 € (od 1. 8. 2017)
Majhne stojnice so namenjene razstavljavcem z manjšo iz-
biro izdelkov in takšnim, ki predstavljajo samo en izdelek 
oziroma storitev.
majhna stojnica zajema:
• razstavni prostor cca. 4 m2

• 1 miza in 1 stol

posebna stojnica
cena najema: 25 € (do 31. 7. 2017), 30 € (od 1. 8. 2017)
Posebne stojnice so namenjene ustvarjalnim posamezni-
kom in neprofitnim skupinam, ki izvajajo pridobitno de-
javnost.
posebna stojnica zajema:
•  ½ mize (eno mizo si delita dve posebni stojnici) in 1 stol

Peto obletnico konvencije bomo ovekovečili s selitvi-
jo na vodilni prireditveni center v Sloveniji. Na meji 
nevidnega 2017 bo potekal na Gospodarskem razs-
tavišču! Sejemski del s stojnicami in aktivnostmi za 
obiskovalce bo potekal v stebrni dvorani, v sosednji 
dvorani povodni mož pa bodo potekala tekmovanja, 
predstavitve in predavanja.
Zunanji del pred vhodom v Stebrno dvorano bo na 
voljo za ponudnike hrane in pijače.

LOKACIJA

STOJNICE

primer velike stojnice

primer srednje stojnice

primer majhne stojnice

primer posebne stojnice

Za več informacij nam prosim pišite na namejinevidnega@gmail.com.

posebno sponzoRstVo
Poleg klasičnih možnosti sponzorstva, opisanih v priloženi datoteki, vam nudimo tudi številne možnosti po-
sebnega sponzorstva, ki vam lahko omogočijo ciljno oglaševanje in izpostavljenost, kakršno si želite.
• Medijski sponzor
• Sponzor tekmovanja ali kategorije tekmovanja za najboljši kostum
• Sponzor programa/vsebine
• Sponzor publikacije
• Sponzor otroškega kotička, bralnega kotička, gaming kotička
• Sponzor tekmovanja


