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KONVENCIJA LJUBITELJEV FANTAZIJE IN ZNANSTVENE FANTASTIKE



Na meji nevidnega a.k.a. NMN je največja slovenska konvencija 
oziroma festival fantazije, znanstvene fantastike in sorodnih 
žanrov. Po vzoru comic con dogodkov v tujini je nastala že leta 
2013 in se razvila v izjemen dogodek za vse ljubitelje stripov, 
filma in televizije, cosplaya, namiznih in video iger, literature in 
ilustracij.

NMN konvencija poteka vsako leto jeseni v obliki enodnevnega 
dogodka, kjer se predstavijo različna društva, ustvarjalni 
posamezniki in organizacije ter trgovine. 



Ta dan se zvrstijo različna predavanja, delavnice, okrogle mize, 
predstavitve, kvizi in nagradne igre, vrhunec dogajanja pa 
predstavlja Cosplay tekmovanje - tekmovanje v izdelavi 
najboljšega kostuma, katerega zmagovalec se kasneje udeleži 
tudi mednarodnega tekmovanja ICCC.

Naš poudarek je na sodelovanju in kreativnosti, zato ima vsaka 
izvedba konvencije NMN svež pridih in vedno močnejšo skupnost.



Konvencija vsako leto privabi okoli 2000 obiskovalcev. 
Razstavni prostor je idealna priložnost da vaše izdelke in 
storitve predstavite izbrani publiki. 

NAŠI GLAVNI RAZLOGI ZA USPEH: 
• Veliko število obiskovalcev pri vsakem razstavljavcu
• Velika količina nakupov na dogodku
• Nadpovprečno angažirani obiskovalci
• Izjemno lojalna ciljna skupina
• nadpovprečno število stikov z novimi strankami

Zagotovite si vaše mesto v središču dogajanja!

Zakaj razstavljati na NMN?



Lokacija konvencije je razdeljena na razstavna področja s stojnicami, 
prizorišča z vodenim programom, posebnim prostorom za hrano in pijačo 
itd. Tematska področja za razstavljalce smo oblikovali po vzoru iz tujine, kar 
so odlično sprejeli tudi naši obiskovalci. 

PROSTOR



Razstavna področja:

Ulica umetnikov
Tukaj razstavljajo ilustratorji, pisci, šivilje in drugi ustvarjalci, ki prodajajo lastne izdelke. 
Razstavljavci lahko kombinirajo stojnico tudi z izvedbo delavnice in drugega programa v 
predavalnici.

Svet stripa
Kot se spodobi za vsak pravi comic con, tudi na NMN ne manjka ponudbe s stripi. Ker kultura 
stripa pri nas nima tolikšne tradicije, je Svet sicer bolj majhen, povpraševanje pa je vsako leto 
večje.

Planet Knjig
Ponudba zajema vse od topultraspecial edicij Gospodarja prstanov do najnovejših prevodov 
znanstveno-fantastičnih klasik. Ne manjka niti knjižnih izdaj domačih avtorjev. Predstavitve 
knjižnih novosti navadno potekajo v predavalnici.

Gaming zone
Naj bo retro igra na katodni televiziji ali najnovejši playstation, ta prostor je namenjen igranju 
računalniških in konzolskih iger. Ne izključujemo niti mobilnih.

Namizne bitke
Vsako leto povečamo prostor za igranje namiznih iger, pa ta še vedno poka po šivih. Prostor je 
namenjen tudi predstavitvi novih iger, organizaciji turnirjev, razstavljanju miniatur itd.



Prizorišča:

Razstave
NMN že leta organizira literarni in likovni natečaj, izdelke slednjega pa pokažemo 
našim obiskovalcem na dan konvencije. Po dogovoru je možna tudi organizacija 
posebne razstave.

Glavni oder
V središču pozornosti vsakega obiskovalca je naš glavni oder. Tukaj se predstavijo 
gostje iz sveta filma, organiziramo pogovore domačih in tujih ustvarjalcev, cosplay 
tekmovanje in še mnogo več. Do 300 obiskovalcev

Predavalnica
Predavalnica je namenjena pogovorom o znanstvenih temah, predstavitvam novih 
knjižnih izdaj, okroglim mizam, kvizom, cosplay delavnicam, ipd. 
Sprejme do 80 obiskovalcev.

Arena malih superjunakov
Arena je namenjena predstavitvam in igranju namiznih iger, branju pravljic, ustvarjal-
nim delavnicam ipd. Vse za naše najmlajše obiskovalce.



Društva, skupnosti

Društva in podobne skupnosti imajo možnost predstaviti svojo organizacijo s stojnico, organizirano 
delavnico, razstavo ali programsko točko. Spodbujamo tudi k organizaciji tekmovanj in drugih 
aktivnosti.

Hrana in pijača

Pri lačnem hobitu
Zunanji prostor je namenjen ponudnikom hrane in pijače. Pomembno: vnos hrane in pijače ni do-
voljen na razstavna področja in v predavalnice. Ne maramo zapacanih knjig in politih tipkovnic!

Kavarna na koncu vesolja
Da obiskovalci in prostovoljci ne omagajo tekom dneva, je potreben reden vnos črnega energijskega 
napitka. Kavarna je del notranjega prostora, namenjena druženju in kramljanju. 



Bi radi na NMN 2022 organizirali okroglo mizo, predavanje, intervju ali kaj podobnega? 
Do 20. 11. 2021 lahko na spletni prijavnici pošljete svoj predlog NMN programski ekipi. 

Veseli smo tudi novih idej in predlogov, v kolikor ne želite voditi programske točke in bi 
to raje prepustili članom naše ekipe.

PRIJAVA TOČKE PROGRAMA



Poleg razstavnega prostora lahko svoje podjetje ali blagovno znamko predstavite 
ciljni publiki na samem dogodku ali po spletu. Veselimo se vašega povpraševanja 
in z veseljem se bomo pogovorili o individualnih željah. Skupaj  bomo oblikovali 
najboljšo ponudbo za vaš produkt, da bo dosegel kar največ obiskovalcev!

Predstavljamo vam več možnosti promocije.

Na dogodku:
• Sponzoriranje izbranega natečaja 
• Sponzoriranje cosplay kategorije
• Sponzoriranje Arene malih superjunakov
• Sponzoriranje delavnice ali programske točke na glavnem odru
• Sponzoriranje ekskluzivnega gosta
• Izpostavljeni trasparenti na lokaciji (količina in mesto namestitve po dogovoru)

Preko spleta:
• Organizirano kampanjo na socialnih omrežjih
• Izpostavljeni oglasi na spletni strani

Vsa promocijska ponudba je omejena, zato ne odlašajte z rezervacijo.

PROMOCIJA



STOJNICE



Velika stojnica

Cena najema: 270 € (do 10. 12. 2021, 
300 € (od 11. 12. 2021)
Naše velike stojnice so največje tipske stojnice na 
NMN 2020 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 10. 12. 2021), 180 € (od 11. 12. 2021)
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 10. 12. 2021), 90 € (od 11. 12. 2021)
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 10. 12. 2021), 35 € (od 11. 12. 2021)
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 pred-

hodno obvestite organizatorja.  

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


