
1  
 
 
 

 
 
 

SPONZORSTVO NK BRINJE GROSUPLJE:  SEZONA 2013/2014  
 
Temelji razvoja nogometnega kluba NK BRINJE GROSUPLJE so: sistem-organizacija-infrastruktura, 
šport-strokovnost-rezultati  in medsebojno povezovanje-klubska pripadnost. Velik delež k realizaciji 
zastavljenih ciljev  poleg strokovnega  in odgovornega dela klubu doprinesejo tudi sponzorska 
sredstva.  Sponzorstvo v športu, je kot del celovitega tržnega komuniciranja podjetja odlična poslovna 
poteza, ki poleg cenovne sprejemljivosti  vašemu podjetju nudi prepoznavnost, socialno vključenost 
in  ključno družbeno-lokalno odgovornost. S ciljem skupnega sodelovanja smo za vas pripravili 
različne sponzorske pakete, ter oblikovali zanimive promocijske in marketinške vsebine.  
Pomagajte nam na poti uspeha. Skupaj ustvarimo boljše pogoje za delo, obogatimo vezi in skupnost. 
 
PRAVICE SPONZORJA 
 
Sponzor ima glede na višino sponzorstva pravico do naslednjih vrst promocije: 
 
ZLATI SPONZOR: 
 
Uradni sponzor selekcije za obdobje od 01.07.2013 do 30.06.2014 
 

 dodelitev naziva “ ZLATI SPONZOR NK BRINJE GROSUPLJE”; 
 dodelitev uradnega imena selekcije z nazivom sponzorja v vseh  

tekmovanjih sponzorirane selekcije, 
AMZS BRINJE GROSUPLJE (simbolično poimenovanje), 

 izpis logotipa sponzorja na prsni strani dresa selekcije, 
AMZS BRINJE GROSUPLJE (simbolična poimenovanje in slika), 

 postavitev štirih (4) reklamnih transparentov dimenzije: 4m x 1m 
(transparent zagotovi sponzor) na domačem glavnem štadionu na odlično vidnih pozicijah, 

 postavitev dveh (2) reklamnih transparentov dimenzije: 4m x 1m (pripravi sponzor) na hrbtni 
strani tribune za gledalce (odlično vidna pozicija iz glavne ceste) 

 logotip sponzorja na dopisnem papirju in izdanih računih kluba 
 predstavitev sponzorja na spletni strani NK Brinje Grosuplje (sponzorji NK Brinje Grosuplje), 
 objava aktivnega banner-ja na spletni strani NK Brinje Grosuplje s povezavo na spletno stran 

sponzorja tekom celotne sezone, 
 4  x PR članek na uradni spletni strani NK Brinje Grosuplje (članek pripravi sponzor), 
 4  x PR članek na uradnem FB profilu NK Brinje Grosuplje (članek pripravi sponzor), 
 1  x PR članek, poslan na mailing listo NK Brinje Grosuplje (članek pripravi sponzor), 
 prisotnost na »NKUPONI« ugodnosti, ki jih ob vpisu prejem vsak član kluba, 
 objava oglasa sponzorja v letnem klubskem biltenu (oglas pripravi sponzor), 
 predstavitvena  stojnica na dogodku zaključek leta (stojnico zagotovi sponzor), 
 reklamna objava na štiri (4) dnevnem turnirju GROSUPLJE-OPEN , 
  sponzor tekme (redno kolo/turnir/prijateljska) ali druge možnosti sodelovanja po dogovoru      
     

    VREDNOST SPONZORSKEGA PAKETA: 3.600,00 € + DDV (12 X 300,00 € + DDV) 
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SREBRNI SPONZOR: 
 
 
Uradni sponzor kluba za obdobje od 01.07.2013 do 30.06.2014 
 

 dodelitev naziva “ SREBRNI SPONZOR NK BRINJE GROSUPLJE ”; 
 izpis logotipa sponzorja na hrbtni strani dresa selekcije, 

NK BRINJE GROSUPLJE (simbolična slika), 
 naziv sponzorja v vseh tekmovanjih sponzorirane selekcije, 
 izpis logotipa sponzorja na hrbtni strani dresa selekcije, 
 postavitev dveh (2) reklamnih transparentov dimenzije: 4m x 1m 

(transparent zagotovi sponzor) na domačem glavnem štadionu, 
 postavitev enega(1) reklamnega transparentov dimenzije: 4m x 1m (pripravi sponzor) na 

tribuni za gledalce (odlično vidna pozicija z glavne ceste), 
 logotip sponzorja na  izdanih računih kluba 
 predstavitev sponzorja na spletni strani NK Brinje Grosuplje (sponzorji NK Brinje Grosuplje), 
 objava aktivnega banner-ja na spletni strani NK Brinje Grosuplje s povezavo na spletno stran 

sponzorja tekom celotne sezone, 
 2  x PR članek na uradni spletni strani NK Brinje Grosuplje (članek pripravi sponzor), 
 2  x PR članek na uradnem  FB profilu NK Brinje Grosuplje (članek pripravi sponzor), 
 1  x PR članek, poslan na mailing listo NK Brinje Grosuplje (članek pripravi sponzor), 
 prisotnost na »NKUPONI« ugodnosti, ki jih ob vpisu prejem vsak član kluba, 
 objava oglasa sponzorja v letnem klubskem biltenu (oglas pripravi sponzor), 
 predstavitvena  stojnica na dogodku zaključek leta (stojnico zagotovi sponzor), 
 reklamna objava na štiri (4) dnevnem turnirju GROSUPLJE-OPEN , 
 sponzor tekme (redno kolo/turnir/prijateljska) ali druge možnosti sodelovanja po dogovoru      
     

      
VREDNOST SPONZORSKEGA PAKETA: 2.400,00€ + DDV (200,00 € + DDV/mesec)   

 
 
 
BRONASTI SPONZOR: 
 
Uradni sponzor kluba za obdobje od 01.07.2013 do 30.06.2014 
 
 

 dodelitev naziva “  BRONASTI SPONZOR NK BRINJE GROSUPLJE ”, 
 naziv sponzorja v vseh tekmovanjih sponzorirane selekcije, 
 izpis logotipa sponzorja na rokavu dresa selekcije NK BRINJE GROSUPLJE 
 postavitev dveh (2) reklamnih transparentov dimenzije: 2m x 1m 

(transparent zagotovi sponzor) na domačem glavnem štadionu, 
 postavitev enega(1) reklamnega transparentov dimenzije: 2m x 1m (pripravi sponzor) na 

tribuni za gledalce (odlično vidna pozicija z glavne ceste), 
 logotip sponzorja na dopisnem papirju in izdanih računih kluba 
 predstavitev sponzorja na spletni strani NK Brinje Grosuplje (sponzorji NK Brinje Grosuplje), 
 objava aktivnega banner-ja na spletni strani NK Brinje Grosuplje s povezavo na spletno stran 

sponzorja tekom celotne sezone, 
 1  x PR članek na uradni spletni strani NK Brinje Grosuplje (članek pripravi sponzor), 
 1  x PR članek na uradnem FB profilu NK Brinje Grosuplje (članek pripravi sponzor), 
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 1  x PR članek, poslan na mailing listo NK Brinje Grosuplje (članek pripravi sponzor), 
 prisotnost na »NKUPONI« ugodnosti, ki jih ob vpisu prejem vsak član kluba, 
 objava oglasa sponzorja v letnem klubskem biltenu (oglas pripravi sponzor), 
 predstavitvena  stojnica na dogodku zaključek leta (stojnico zagotovi sponzor), 
 reklamna objava na štiri (4) dnevnem turnirju GROSUPLJE-OPEN , 
 sponzor tekme (redno kolo/turnir/prijateljska) ali druge možnosti sodelovanja po dogovoru      

 
      
VREDNOST SPONZORSKEGA PAKETA: 1.800,00€ + DDV (150,00 € + DDV/mesec)   
 
 
 
SPONZOR: 
 
Uradni sponzor kluba za obdobje od 01.07.2013 do 30.06.2014 
 
 

 postavitev enega (1) reklamnega transparenta dimenzije: 2m x 1m (transparent zagotovi 
sponzor) na domačem glavnem štadionu, 

 postavitev enega(1) reklamnega transparentov dimenzije: 2m x 1m (pripravi sponzor) na 
tribuni za gledalce (odlično vidna pozicija z glavne ceste), 

 objava aktivnega banner-ja na spletni strani NK Brinje Grosuplje s povezavo na spletno stran 
sponzorja tekom celotne sezone, 

 1  x PR članek na uradni spletni strani NK Brinje Grosuplje (članek pripravi sponzor), 
 1  x PR članek na uradnem FB profilu NK Brinje Grosuplje (članek pripravi sponzor), 
 prisotnost na »NKUPONI« ugodnosti, ki jih ob vpisu prejem vsak član kluba, 
 reklamna objava na štiri (4) dnevnem turnirju GROSUPLJE-OPEN , 
 sponzor tekme (redno kolo/turnir/prijateljska) ali druge možnosti sodelovanja po dogovoru      

 
 
VREDNOST SPONZORSKEGA PAKETA: 900,00€ + DDV (75,00 € + DDV/mesec)   
 
 
OBLIKA PROMOCIJE, REKLAMIRANJA IN VREDNOST 
 

OBLIKA PROMOCIJE - REKLAMIRANJA VREDNOST 
NKuponi 100,00 € + DDV 
NKuponi, transparent ob igrišču velikosti: 2m x 1m 250,00 € + DDV 
NKuponi, transparent na tribuni velikosti: 2m x 1m 300,00 € + DDV 
NKuponi, transparent ob igrišču velikosti: 4m x 1m, logotip na 
veliki sponzorski tabli (zunanja lokacija ob klubskih prostorih) 400,00 € + DDV 
NKuponi, transparent  na tribuni  ob glavni cesti velikosti:  
4m x 1m, logotip na veliki sponzorski tabli 450,00 € + DDV 
NKuponi, transparent ob igrišču velikosti: 4m x 1m, logotip na 
veliki sponzorski plošči, sponzor domačega tekmovalnega dne 500,00 € + DDV 

*Izdelava transparenta ni vključena v vrednost.  
*Možnost dogovora glede ostalih oblik promocije oz. načinov sodelovanja. 
 
Oblika promocije se določi v sponzorski pogodbi. Klub za opravljeno storitev promocije sponzorju 
izstavi tudi račun, na katerem mora kot zavezanec za DDV obračunati tudi 22 % DDV, ki pa sponzorju 
predstavlja vstopni davek. Z davčnega vidika predstavlja sponzorstvo sponzorju davčno priznan 
odhodek za namen lastne promocije oz. promocije svoje dejavnosti in se kot tak tudi prikazuje. 
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PRAVICE SPONZORJA – OBLIKA PROMOCIJE ZLATI 
SPONZOR 

SREBRNI 
SPONZOR 

BRONASTI 
SPONZOR SPONZOR 

generalni uradni sponzor selekcije za obdobje od 
01.07.2013 do 30.06.2014 ●       

uradni sponzor selekcije za obdobje od 01.07.2013 do 
30.06.2014 ● ● ● ● 

dopolnitev  imena selekcije: “ _____BRINJE GROSUPLJE“ ●       
naziv sponzorja v vseh tekmovanjih sponzorirane  
selekcije ● ● ●   
izpis logotipa sponzorja na prsni strani dresa selekcije ●       
izpis logotipa sponzorja na hrbtni strani dresa selekcije  ●    
izpis logotipa sponzorja na rokavu dresa selekcije     ●   
igrišče: postavitev štirih (4) reklamnih transparentov 
dimenzije: 4m x 1m (pripravi sponzor) ●      
igrišče: postavitev dveh (2) reklamnih transparentov 
dimenzije: 4m x 1m (pripravi sponzor)   ●     
igrišče: postavitev dveh (2) reklamnih transparentov 
dimenzije: 2m x 1m (pripravi sponzor)    ●   
igrišče: postavitev enega (1) reklamnega transparenta 
dimenzije: 2m x 1m (pripravi sponzor)        ● 

Tribuna: postavitev dveh (2) reklamnih transparentov 
dimenzije: 4m x 1m (pripravi sponzor) ●      

Tribuna: postavitev enega (1) reklamnega transparenta 
dimenzije: 4m x 1m (pripravi sponzor)   ●     

Tribuna: postavitev enega (1) reklamnega transparenta 
dimenzije: 2m x 1m (pripravi sponzor)    ● ●  

logotip sponzorja na dopisnem papirju in izdanih 
računih kluba ● ● ●   
predstavitev sponzorja na spletni strani NK Brinje 
Grosuplje (sponzorji NK Brinje Grosuplje) ● ● ●   
objava aktivnega banner-ja na spletni strani NK Brinje 
Grosuplje s povezavo na spletno stran sponzorja ● ● ● ● 

4  x PR članek na uradni spletni strani in FB profilu NK 
Brinje Grosuplje (pripravi sponzor) ●      
2  x PR članek na uradni spletni strani in FB profilu NK 
Brinje Grosuplje (pripravi sponzor)   ●     
1 x PR članek na uradni spletni strani in FB profilu NK 
Brinje Grosuplje (pripravi sponzor)    ●   
PR članek, poslan na mailing listo NK Brinje Grosuplje 
(članek pripravi sponzor) ● ● ● ● 

prisotnost na »NKUPONI« ugodnosti članov ● ● ● ● 
objava oglasa sponzorja v letnem klubskem biltenu 
(oglas pripravi sponzor) ● ● ●   
predstavitvena  stojnica na dogodku zaključek leta 
(stojnico zagotovi sponzor) ● ● ●   
reklamna-glasovna objava na štiri (4) dnevnem turnirju 
GROSUPLJE-OPEN  ● ● ● ● 

Sponzor tekme (redno kola/turnir/prijateljska) ● ● ● ● 

VREDNOST SPONZORSKEGA PAKETA 3.600,00 €        
+ DDV 

2.400,00 €        
+ DDV 

1.800,00 €        
+ DDV 

900,00 €          
+ DDV 

 


