


Na meji nevidnega je največja slovenska konvencija oziroma festival fan-
tazije, znanstvene fantastike in sorodnih žanrov. Nastala je leta 2013 na 
pobudo posameznikov, ki smo se povezali v kulturno umetniško društvo 
Šmaug, katerega glavni cilj je povezovanje ljudi, ki jih zanima ali ustvar-
jajo v sklopu tovrstne ljubiteljske kulture.

Enodnevni dogodek se bo letos že 7. zapored tradicionalno zgodil v 
mesecu septembru. Na njem se bodo predstavili domači in tuji umet-
niki, društva, organizacije in trgovine. Skupna jim je povezava s knjigami, 
filmi, serijami in igrami fantazijske ali znanstveno-fantastične tematike.

Tekom dogodka se obiskovalci lahko udeležijo predavanj, delavnic, 
okroglih miz, predstavitev, kviza in nagradnih iger. K sodelovanju pova-
bimo tudi tuje goste, ki nam strokovno pomagajo pri izvedbi najbolj 
pričakovane točke dneva Cosplay tekmovanja – izbor najbolje izdelanega 
in predstavljenega kostuma.

Dogodek je namenjen vsem: mladim in malo manj mladim. V letu 2016 
je dogodek v enem dnevu obiskalo 1300 gostov, leta 2017 pa smo 
preskočili mejnik 2000! Število obiskovalcev se je povečalo tudi leta 
2018, ko smo med drugim postali del mednarodne verige konvencij, ki 
skupaj pripravljajo finalni izbor najboljšega kostuma.



NMN 2019 – stojnice
Velika stojnica

Cena najema: 270 € (do 14. 7. 2019), 300 € (od 15. 7. 2019)
Naše velike stojnice so največje tipske stojnice na NMN 2018 in kot take izvrstna odločitev 
za največje razstavljavce z bogato in raznoliko ponudbo.

Velika stojnica zajema:
• razstavni prostor cca. 18 m2  
• 5 miz in 3 stoli
• možnost izbire lokacije in postavitve stojnice (odvisno od razpoložljivosti)
• 220V električni priključek manjših moči
• 3 vstopnice

Srednja stojnica

Cena najema: 160 € (do 14. 7. 2019), 180 € (od 15. 7. 2019)
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)
• 220V električni priključek manjših moči
• 2 vstopnici



Majhna stojnica

Cena najema: 80 € (do 14. 7. 2019), 90 € (od 15. 7. 2019)
Majhne stojnice so namenjene razstavljavcem z manjšo izbiro izdelkov in takšnim, ki 
želijo predstaviti en izdelek oziroma storitev.

Majhna stojnica zajema:
• razstavni prostor cca. 4 m2  
• 1 miza in 1 stol  
• 2 vstopnici

Posebna stojnica

Cena najema: 30 € (do 14. 7. 2019), 35 € (od 15. 7. 2019)
Posebne stojnice so namenjene ustvarjalnim posameznikom in neprofitnim skupinam, ki 
izvajajo pridobitno dejavnost.

Posebna stojnica zajema:
• ½ mize (eno mizo si delita dve posebni stojnici) in 1 stol
• 1 vstopnica



Ob prijavi morate poslati:
• Uradno ime, naslov in davčno številko podjetja ali posameznika, ki stojnico najema 
• Ime, s katerim poslujete oziroma se predstavljate ter logotip
• Krajši opis vaše dejavnosti oziroma predstavljenih izdelkov
• Logotip vaše dejavnosti/trgovine katero predstavljate (če obstaja)
• Izbrano velikost stojnice ter morebitne dodatne možnosti

Po prijavi boste prejeli v kopijo pogojev o sodelovanju ter račun.
Prijava ter z njo povezane ugodnosti (vključno s ceno najema) so veljavni 14 dni od 
potrditve prijave ter prejema plačilnega naloga. Po preteku plačilnega roka organizator 
smatra prijavo kot brezpredmetno in lahko odda prostor drugemu razstavljavcu.

Opombe:
• Ne zagotavljamo lokacije in postavitve po želji naročnika.
• Dimenzija mize je cca. 140 cm x 60 cm.
• Želimo se kar najbolj približati vašim željam, zato smo odprti za vaše predloge.
• Električni priključek je namenjen priklopu naprav manjših moči. Če potrebujete 

močnejši priključek predhodno obvestite organizatorja.  



Dimenzija posamezne mize je 140 cm x 60 cm. 
Opcija ‘posebna stojnica’ vključuje samo polovico mize.

Fotografiji mize in stola: Gospodarsko razstavišče



Sejemski del s stojnicami in aktivnostmi za obiskovalce bo potekal v Stebrni dvorani, 
v sosednji dvorani Povodni mož pa bodo potekala tekmovanja, predstavitve in preda-
vanja. 

Zunanji del pred vhodom v Stebrno dvorano bo na voljo za ponudnike hrane in pijače.

Ali želite na NMN 2019 predstaviti storitev in bi vam bolj kot stojnica 
prav prišel razstavni prostor?

Pišite nam in prav gotovo bomo lahko našli ustrezno rešitev, da se boste lahko
predstavili našim obiskovalcem.

info@nmn.si
https://nmn.si


