CENIK OGLAŠEVANJA

BTC CITY LJUBLJANA
BTC City Ljubljana je urbana, prostorsko sklenjena celota, vpeta v neposredno okolico
mestnega središča, in s svojo široko ponudbo že globoko vraščena v potrebe in navade
ljudi. Severni del BTC Cityja Ljubljana je izrazito poslovno obarvan: v njem stojijo
reprezentančne stavbe, ki tvorijo jedro poslovnega in kulturnega središča. V južnem in
vzhodnem delu so dvorane, namenjene rekreaciji, razvedrilu in športu, med obema pa
se prepleta pisana množica trgovinskih poslopij nakupovalnega središča.
Pred vami je brošura, v kateri so predstavljene možnosti oglaševanja in najema
prostorov za dogodke na območju BTC Cityja Ljubljana. Vabimo vas, da svoje podjetje
ali storitev predstavite skupaj z nami, v enem izmed največjih poslovnih, nakupovalnih,
rekreativno-zabaviščnih in kulturnih središč v Evropi.
Maja Oven,
direktorica Sektorja za tržno komuniciranje in odnose z javnostmi

BTC City – mesto priložnosti
• 475.000 m2 veliko območje
• 21 mio obiskovalcev letno
• 8.500 brezplačnih parkirnih mest
• 3.000 domačih in tujih podjetij
• 450 trgovin
• 60 barov in restavracij
• Vodno mesto Atlantis
• Radisson Blu Plaza Hotel Ljubljana
• Tržnica BTC City

avtobusna postaja 2, 12

avtobusna postaja 27

avtobusna postaja 7

avtobusna postaja 27K

Delovni čas
RADISSON BLU
PLAZA HOTEL

avtobusna postaja 7L

Trgovine

bencinska črpalka

igralnica

telefon

INDOOR
KARTING

bar / restavracija

INFOTOČKA

•

ponedeljek–sobota
9.00 – 20.00
V decembru odprti tudi ob nedeljah
9.00 – 15.00

Na Infotočki lahko obiskovalci BTC Cityja
Ljubljana dobijo informacije glede trgovin,
barov in restavracij, ponudbe ter različnih
dogodkov, ki se odvijajo v osrednjem delu
pritličja Dvorane A.

Tržnica

Delovni čas

GOLF

bankomat

•

parkirišče

taxi

parkirna hiša
VETERINARSKA
AMBULANTA BTC

TIP-TOP
OKNA IN VRATA

parkirišče za mamice

KOLPA

polnilna mesta za elektro pogon

City Bus
BicikeLJ postaja

info točka

MINICITY

ALPINA

ponedeljek–petek
8.00 – 18.00
• sobota
7.00 – 17.00
V decembru odprti tudi ob nedeljah
9.00 – 15.00

•

ponedeljek–sobota
9.00 – 20.00
V decembru odprti tudi ob nedeljah
9.00 – 15.00

Informacije
•
•
•

01 585 22 22
infotocka@btc.si
www.btc-city.com

360º

www.btc-city.com

MoDno

v živo

gurme

odslej prijaznejši tudi do mobilnikov: m.btc-city.com

športni užitki

oktober 2014

FEBRUAR 2015

november,
December 2014
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20
Misija: zeleno je zaščitena znamka družbe BTC d.d.

Jesenski dnevi so kot nalašč za preživljanje prostega časa v naravi.
Pol ure rekreacije na dan nam zagotavlja boljše zdravje, na nas pa
je, da izberemo šport, ki nas veseli. Vsekakor so tempereature še
primerne za zunanjo vadbo, pa najsibo to tek, pohodništvo ali pa
tudi smučanje na kakšni višje ležeči točki.

BTC d.d.
Šmartinska 152,
1533 Ljubljana
Telefon:
01 585 11 00,

Odločitev je torej vaša!

info@btc.si,

22. Festival
nakupov in
zabave

ljubno 2015

www.btc.si

Kreativna zasnova in oblikovanje:
Fit media d.o.o., junij 2012,
t: 03 4266 700,

maturantski ples

www.fitmedia.si

valentinova
večerja

Intersport, Dvorana 6
Jakna 74,99 €
Pajkice 14,99 €
Superge 44,99 €

misiJa: zeleno
zagOvaRja
ODgOvORnOst DO
naRave in DRuŽBe

predvsem na področju ozaveščanja o učinkoviti rabi
energije v okviru našega projekta Misija: zeleno.«

Zmanjševanje negativnih vplivov na okolje in
družbeno odgovorno ravnanje sta najpomembnejša
dejavnika, ki ju družba BTC zasleduje v sklopu
projekta Misija: zeleno. Številni ukrepi na
področju učinkovite rabe energije, kot so vetrna
elektrarna, energetska sanacija zgradb, sončna
elektrarna in lastna vodna vrtina v Atlantisu,
so lahko zgled in spodbuda ostalim manjšim ali
večjim podjetjem, da se pridružijo odgovornemu
ravnanju in skrbi za zdravo bivanjsko okolje. Poleg
okoljskih rešitev želijo v družbi prispevati tudi z
družbeno odgovornimi projekti – eden izmed teh
je podjetniška izobrazba mladih, ki se (ne)uspešno
borijo za prve zaposlitve.

Impulz, Dvorana 11

CenteR eneRgetsKih
Rešitev z BRezplačnimi
Rešitvami za
učinKOvitejšO RaBO
eneRgije

Jakna Spyder Leader 459,00 €
Hlače Spyder Dare 299,00 €
Čelada K2 Diversion 149,95 €

Impulz, Dvorana 11

Jakna Spyder Tresh 499,00 €
Hlače Spyder Thrill 299,00 €
Očala Swans 119,95 €

pela Rogelj

Foto: Studio Bomba
Ličenje: Urška Grošelj
Frizerka: Jelena Studio Vele, Dvorana A
Pripravila: Tina O

V mesecu oktobru so vsem zainteresiranim
uporabnikom na voljo brezplačna energetska
svetovanja, več informacij pa najdete na spletni
strani www.cer-slo.si.

na 4. ljuBljana fORumu
pReDstavili vizijO in
stRategijO RazvOja
mest
Ljubljana Forum je letno srečanje, ki združuje
znanje in izkušnje upravljanja mest ter opredeljuje
ključna področja, vizije in strategije njihovega
razvoja v prihodnosti. Letos mineva 2000 let od
ustanovitve Emone in pretekle izkušnje kažejo na
to, da morajo biti razvojne vizije mest inovativne in
trajnostne. Forum se je osredotočil na nedavni razvoj
»pametnih« mest. Predstavljene so bile dobre prakse
razvoja pametnih mest v Evropi, njihovi poslovni
modeli, tehnološki projekti ter industrijske rešitve.
Med predstavljenimi dobrimi praksami je bil tudi
prehod BTC Cityja v moderno, pametno mesto.

V Centru energetskih rešitev (CER) si številna
slovenska podjetja prizadevajo za večjo uporabo
in svetovanje na področju učinkovite, varne in
konkurenčne rabe energije. Njihov cilj je ponuditi
uporabnikom celostne energetske rešitve, prilagojene
specifičnim potrebam vsakega kupca.

s tehnOlOšKO
napReDnimi Rešitvami
DO večje upORaBe
inOvaCij

Jože Mermal, predsednik uprave BTC d.d., je o
sodelovanju s Centrom energetskih rešitev povedal:
»Družba BTC je že desetletje aktivna na področju
obnovljivih virov energije. Samo lani smo uspeli z
različnimi ukrepi privarčevati 2 milijona kilovatnih
ur električne energije, poleg tega naša sončna
elektrarna letno proizvede kar 1,5 milijona kilovatnih
ur električne energije. Družba BTC in Center
energetskih rešitev bosta v prihodnje sodelovala

IBM forum je lansko leto upravičil sloves največjega
osrednjega dogodka o prihodnosti poslovnega
okolja v Sloveniji. Družba BTC se bo na letošnjem
dvodnevnem dogodku konec oktobra v Portorožu
predstavila s predavanjem S strateškimi partnerstvi
do novih poslovnih priložnosti. Povezovanje
različnih naprednih tehnoloških rešitev omogoča
njihovo implementacijo na različnih platformah, do
katerih lahko dostopajo tudi obiskovalci BTC Cityja.

DoDatki — pika na i,
ki ustvari Dom

Mladi vsekakor ne bodo imeli težav z življenjem
v »pametnih« mestih, se pa zato soočajo z
drugimi bolečimi problemi. Zato je družba
BTC skupaj s Centrom poslovne odličnosti
in Zavodom RS za zaposlovanje organizirala
podjetniško izobraževanje mladih diplomantov,
ki imajo težave pri iskanju prve zaposlitve.

• podjetniškega načina razmišljanja,
• razumevanja pomena podjetniške inovativnosti
in kreativnosti,
• inovativnih pristopov trženja v malih podjetjih.

vseslOvensKa
KOlesaRsKa pOBuDa
vaRnO na KOlesu
Kolesarjenje predstavlja zdrav in ekološki način
življenja, zato ni nikoli prezgodaj, da se ga na pravi
način spodbuja pri mladih, ki šele začenjajo s svojimi
prvimi kolesarskimi podvigi. S pomočjo pobude
Varno na kolesu bo letos nova znanja o vedenju
kolesarjev v prometu pridobivalo približno 2000
otrok iz 65 osnovnih šol širom Slovenije.

4. 12.

ČETRTEK

17.00

PRIHOD MIKLAVŽA

Park veselja,
Trg mladih

7. 12.

NEDELJA

10.00 - 13.00

PRAZNIČNA PEKA PIŠKOTOV

Dvorana A

13. 12.

SOBOTA

11.00

PREDBOŽIČNO RAJANJE ZA OTROKE
Z BETI IN CEJEM

Spodnja etaža
Emporium

14. 12.

NEDELJA

10.00 - 13.00

PRAZNIČNA PEKA PIŠKOTOV

Dvorana A

21. 12.

NEDELJA

10.00 - 13.00

PRAZNIČNA PEKA PIŠKOTOV

Dvorana A

23. 12.

TOREK

17.00

PRIHOD BOŽIČKA

Park veselja,
Trg mladih

28. 12.

NEDELJA

10.00 - 13.00

PRAZNIČNA PEKA PIŠKOTOV

Dvorana A

prihaja
minicity

Park veselja na Trgu mladih - snežni poligon za najmlajše

Z vseslovenskim projektom želi družba Butan plin
kot nosilec projekta v sodelovanju s partnerji –
Agencijo RS za varnost prometa, Kolesarsko zvezo
Slovenije, družbo BTC, Policijo in številnimi drugimi
podporniki – opozoriti na izzive na področju
kolesarske infrastrukture v lokalnih okoljih ter doseči
konkretne premike v smeri izboljšanja aktualnih
razmer.

jejmo zdravo

uživanje v zimskih radostih*

•

učenje prvih korakov na snegu s SK Snežinka in Elan U-flex smučmi

kvinoja v Solati

porova pita S Skuto

Barvita jesen prinaša na naše krožnike malo manj
barvito paleto jedi. Pa vendar to ne sme postati
pravilo, saj lahko tudi v jesenskem času najdemo
številne pridelke in izdelke, ki bodo poskrbeli za
razigranost in razgibanost okusov. Prav takšne
najdete v bio marketu Vita Care, in to ne samo
jeseni, ampak vse leto.

Potrebujemo:
300 g kvinoje
1 paprika
1 kumara
1 bučka
2 paradižnika
olivno olje
jabolčni kis
sol
poper
peteršilj

Sestavine za testo:
200 g pirine moke
2 žlici olivnega olja
ščepec soli
voda (po potrebi)

V Dvorani 18 pri kartingu boste našli največjo eko
prodajalno z najpestrejšo in največjo izbiro v mestu.
Bio market Vita Care je pravi mali svet ekoloških
dobrot ter raj za gurmane, ki uživajo v pristnih
okusih domačih, slovenskih izdelkov in pestri izbiri
ekoloških živil z vsega sveta. Poleg vseh vrst eko živil,
zelišč in prehranskih dopolnil, naravne organske
kozmetike in ekoloških čistil boste v bio marketu
Vita Care našli tudi dnevno svežo ponudbo ekoloških
pekovskih in delikatesnih izdelkov, bio tržnico,
širok izbor eko zamrznjenih in hlajenih izdelkov, v
kotičku za klepet VitaSnack pa si lahko privoščite
kratek oddih ob izvrstni bio kavi, pri kateri vam bodo
postregli s kozarčkom žive vode, ali ob kateri izmed
mamljivih presnih tortic iz dnevne ponudbe.
Vabljeni!

več informacij in prijave na www. snezinka.com
*ob ugodnih vremenskih razmerah

10/14/14 4:10 PM

Stil, gurme
pokončen
širina: 276 mm
višina: 405 mm

2.325 €

Priprava besedila in fotograﬁj,
oblikovanje in postavitev strani

3.825 €

1 stran

*Image

3.990 €
*Brand

10.990 €

*Ustreznost naslovnice potrdi odgovorna urednica.

Kvinojo kuhamo podobno kot riž – v slan krop damo
kvinojo in kuhamo 20 minut, odcedimo in ohladimo.
Dodamo zelenjavo, olje, kis, sol in poper ter vse
skupaj dobro premešamo.

jabolčni zavitek
Sestavine za testo:
250 g polnozrnate pirine moke
1 žlica olivnega olja
ščepec soli
malo vode
Sestavine za nadev:
14 jabolk
cimet
klinčki
limonina lupina

Vse sestavine za testo dobro pregnetemo in
oblikujemo v kepo. Pustimo počivati v hladilniku 20
minut. Nato tanko narežemo por in paradižnik. Testo
razvaljamo na debelino 1 cm, ga namestimo v pekač
ter nanj položimo skuto, narezan por in paradižnik.
Pečemo 40 minut na 200 °C. Ko je pečeno, po vrhu
potresemo s svežo rukolo.

juHa iz buče Hokaido
Potrebujemo:
1 kg buče hokaido
2 krompirja
2 korenčka
1 čebula
sol
poper
olivno olje
muškatni orešček
Zelenjavo očistimo in narežemo na kocke. Na
olivnem olju prepražimo čebulo, dodamo bučke
in dušimo 10 minut, nato dodamo še krompir in
korenček. Zalijemo z vodo in kuhamo do mehkega.

SVETOVNO PRVENSTVO
AMATERSKIH KOLESARJEV

Več informacij o decembrskem dogajanju vas čaka na www.btc-city.com/december
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•
•
•
•
•
•

izide 8-krat na leto
A3 format (16, 24 ali 32 strani)
100.000 izvodov
95.000 / Slovenske novice
5.000 / območje BTC City Ljubljana
po vsej Sloveniji

polovica
ležeč

1.650 €

Cela stran
zadnja stran /
pokončen

širina: 246 mm
višina: 180 mm

Upoštevajte 5 mm porezave.

širina: 246 mm
višina: 88 mm

Cela stran
4.125 €
druga in predzadnja stran
pokončen

pasica
pokončen

širina: 276 mm
višina: 405 mm

polovica
pokončen
širina: 120 mm
višina: 369 mm

1.650 €

širina: 246 mm
višina: 369 mm

990 €

990 €

širina: 77,5 mm
višina: 333,5 mm

3.025 €

Četrtina
pokončen

GREMO V ŠOLO

8/19/14 2:31 PM

9/16/14 3:21 PM

pasica
ležeč

širina: 276 mm
višina: 405 mm

Cela stran
notranja stran /
pokončen

PRIHAJA GAP

Avgust 2014.indd 1

4.125 €

Upoštevajte 5 mm porezave.

2 strani

Sestavine za nadev:
2 pora
2 paradižnika
200 g skute
rukola

Vse sestavine za testo zmešamo v posodi, da dobimo
gladko testo. Pustimo počivati na sobni temperaturi
eno uro. Delovno površino pomokamo, testo tanko
razvaljamo in razvlečemo z rokami na vse strani.
Naribamo (olupljena) jabolka, jih razdelimo po testu
ter potresemo s klinčki, cimetom in limonino lupino.
Testo zavijemo in oblikujemo zavitek.
Pečemo 50 minut na 180 °C.

Trgovine BTC City Ljubljana so v decembru odprte tudi ob nedeljah od 9.00 do 15.00.

2/10/15 2:42 PM

BTC Vodnik v vsaki številki prinaša aktualne novice
o dogajanju v BTC Cityju Ljubljana, zanimive
intervjuje, modne trende ter ideje za različne
priložnosti. Doseže 80.000 prebivalcev Slovenije,
od tega 46.000 prebivalcev osrednjeslovenske in
gorenjske regije.

www.btc-city.com/gurme

odslej prijaznejši tudi do mobilnikov:
m.btc-city.com/gurme

vita care, bio market

Recepte za jedi so prispevali v bio marketu Vita Care.

•
•

BTC CITY VODNIK

Upoštevajte 5 mm porezave.

VESELI DECEMBER V BTC CITY LJUBLJANA

Rezultati kažejo na dober uspeh Campusa, saj
je samo v letošnjem letu ob zaključku študija
deset udeležencev pričelo z razvijanjem lastnega
podjetniškega projekta. S pomočjo predavateljev
so pridobili praktična znanja na področju:

Oktober 2014.indd 19

Naslovnica
pokončen
širina: 276 mm
višina: 310 mm

veseli december
v btc cityju

z BtC CampusOm DO
pRve zapOslitve

19

4
Februar 2015.indd 1

čas
obdarovanj

športni užitki

www.misijazeleno.si

990 €

širina: 120 mm
višina: 180 mm

Vse cene so brez DDV.
Vsak oglaševalec prejme gratis novico na spletni strani www.btc-city.com v vrednosti 250 € + DDV.

INFO KARTA

TRANSPARENTI

dimenzija

cena za
CELOTNO
IZDAJO

Zadnja stran

83 × 210 + 3 mm

1.500 €

Notranja stran – ½

85 × 100 + 3 mm

1.000 €

lokacija

Vse cene so brez DDV.

Infokarta je tiskana oblika zemljevida celotnega
območja BTC Cityja Ljubljana z označenimi
trgovinami ter kontaktnimi številkami,
restavracijami, parkirnimi prostori, info točko, bari,
objekti za prosti čas, poslovnimi prostori, športnimi
objekti ipd.
Distribucija:
Turistični informacijski centri, Letališče Jožeta
Pučnika, hoteli, območje BTC City Ljubljana.
• izhaja v 6 jezikih
slo, ang, nem, ita, hrv, rus

lokacija

dimenzija

cena

7 × 1,1 m

200 € / teden

Šmartinska cesta /
lokacija 11

45 × 1,1 m

3.000 € / mesec

Vodno mesto Atlantis /
lokacija 12

35 × 1,6 m

1.800 € / mesec

Čezcestni transparent /
lokacije od 1 do 10

Na območju BTC Cityja Ljubljana se na najbolj frekventnih lokacijah nahajajo čezcestni in obcestni transparenti.
Oddaja materialov:
•S
 prejemamo samo izdelane transparente.
•P
 rosimo za dostavo najkasneje do četrtka za
montažo v ponedeljek.
•S
 trošek produkcije in namestitve/odstranitve nosi

Vse cene so brez DDV.

naročnik.

Lokacije:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Letališka / 1
Šmartinka / 2
Šmartinka / 3
Merkur – Citypark / 4
Citypark – Dvorana 18 / 5
Kolosej – Vodno mesto Atlantis / 6
Merkur – Vodno mesto Atlantis / 7
Dvorana A – Dvorana 1 / 8
Dvorana A – Dvorana 3 / 9
Dvorana 3 – Dvorana 4 / 10
Šmartinka / 11
Vodno mesto Atlantis / 12
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VELIKI ZUNANJI PLAKATI
lokacija

Dvorana A /
lokacije od 1 do 4

dimenzija

cena na teden

504 × 238 cm

200 €

MEGA PLAKAT

BTC City Ljubljana ponuja možnost najema
plakatnih mest, ki se nahajajo na vzhodni fasadi
Dvorane A.

Vse cene so brez DDV.

Parkirna hiša
BTC City Ljubljana / 1

dimenzija

po dogovoru

BTC City Ljubljana ponuja možnost najema velikih
oglasnih površin na fasadi parkirne hiše BTC City
Ljubljana.

cena na LETO

30.000 €

Vse cene so brez DDV.

Lokacije:
• vhod A7 / 1
• vhod A9 / 2
• vhod A10 desno / 3
• vhod A10 levo / 4
Oddaja materialov:
•O
 ddaja datoteke za tisk en teden
pred pričetkom oglaševanja.
•S
 trošek produkcije in namestitve/
odstranitve nosi naročnik.

lokacija

•S
 trošek produkcije
in namestitve/odstranitve
nosi naročnik.
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PROSTOR ZA ZUNANJE DOGODKE

SPLETNI PORTAL www.btc-city.com
lOKACIjA

zAKup

CeNA

Spletna pasica (banner)
300 × 250 px

30 dni
14 dni
7 dni

500 €
300 €
200 €

14 dni
7 dni

1.000 €
800 €

Banderola

30 dni
14 dni
7 dni

1.800 €
1.100 €
700 €

Lebdeči oglas (ﬂoater)

30 dni
14 dni
7 dni

2.100 €
1.250 €
800 €

7 dni

500 €

Menjava ozadja

Promocijski članek
E-direktna pošta (mailing)
Spletna pasica v
e-direktni pošti
400 × 200 px
Izvedba nagradne igre
Vse cene so brez DDV.

ekskluziva

CeNA

Oblikovanje

spletna pasica (banner)
banderola

100 €

Oblikovanje

ozadje
lebdeči oglas (ﬂoater)

150 €

Vse cene so brez DDV.

1.500 €

Kristalna palača / 2

1.500 €

Trg mladih / 3

1.000 €

Parkirišče / 4

1.500 €

Parkirna hiša BTC City Ljubljana

Želite pripraviti dogodek?
Pri nas vam omogočamo najem prostora na najbolj
frekventnih lokacijah za dogodke odprtega ali
zaprtega tipa.

CeNA NA DAN

Atlantis / 1

Parkirišča

500 €
500–1.000 €

Vse cene so brez DDV.
ATLANTIS

SEJ

700 €
300 €

500 €

lOKACIjA

Oddaja materialov:
• Navodila za pripravo so objavljena na
www.btc-city.com/oglasevanje.

V ceno niso vključeni stroški
varovanja, postavitve in
elektrike. Naročnik mora po
končanem dogodku prostor
vrniti v prvotno stanje.
Naročnik je prireditev dolžan
sam prijaviti pristojnim
organom, v kolikor je to
potrebno.
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PROMOCIJE

TRG MLADIH
lokacija

dimenzija

cena na mesec

Severna stran / 1

2.060 × 85 cm

1000 €

Vzhodna stran / 2

1.260 × 85 cm

800 €

Južna stran / 3
Vhod / 4

2.060 × 85 cm

1000 €

1.250 × 85 cm

800 €

Igrišče na Trgu mladih je skozi vse leto prizorišče
različnih aktivnosti. Poleti je namenjeno igram z
žogo, pozimi pa se spremeni v prostor za zimske
aktivnosti, ki pritegne vse generacije.
Oglaševanje je možno na površinah ograje okoli
igrišča.

lokacija

zakup

cena na dan

Deljenje
letakov

en promotor,
ena lokacija

100 €

Promocija

najem prostora z
lastno stojnico

150 €

Vse cene so brez DDV.

Vse cene so brez DDV.

•S
 trošek produkcije
in namestitve/odstranitve
nosi naročnik.

2

3
1
4

Opozorilo
Zatikanje oglasnih letakov za vetrobranska stekla
avtomobilov je prepovedano. Kršitelj bo prijavljen na
inšpektorat Mestne občine Ljubljana. Predpisana kazen
je 100 € za tistega, ki oglasni letak zatakne na vozilo
in od 1.200 do 2.000 € za samostojne podjetnike in
pravne osebe, pri čemer je odgovorna oseba pravne
osebe kaznovana z dodatnim tisočakom.

Na območju BTC Cityja Ljubljana vam omogočamo
tudi deljenje letakov, stojnice, vzorčenje (sampling),
oglaševanje in promocijo avtomobilov ...
Deljenja letakov in promocij ne izvajamo,
promotorje zagotovi naročnik.
Možne so različne lokacije. Sporočite nam vaše želje
in pripravili bomo ponudbo samo za vas.

VODNO MESTO ATLANTIS

KRISTALNA PALAČA
najem prostora
za razstavo

cena
na mesec

Postavitev v preddverju Kristalne palače

600 €*

Postavitev v Nakupovalni galeriji

400 €*

Vse cene so brez DDV.

Cena vključuje najem treh stojal dimenzij 4 × 2,5 m
(š × v) ter pripadajočo razsvetljavo.
najem prostora
za snemanje

cena
do 8 ur

cena
nad 8 ur

Preddverje

750 €*

1.000 €*

Zelena terasa

750 €*

1.000 €*

Okolica Kristalne palače

750 €*

1.000 €*

Vse cene so brez DDV.

*cena za osnovni najem, končna cena je odvisna od
zahtevnosti projekta
Končna cena za snemanja je odvisna od posegov
v prostor ter zahtevnosti snemanja. Ne vključuje
stroškov varovanja, čiščenja, porabe elektrike in
drugih nepredvidenih stroškov.

Kristalna palača, ki je z 89 metri trenutno najvišja
poslovna stavba v Sloveniji, je zasnovana kot preplet
pestre in raznolike programske ponudbe, kjer sta
vrhunska poslovna in trgovska dejavnost nadgrajeni z
izpopolnjenim, ekskluzivnim storitvenim programom.
Obiskovalci, ki radi uživajo v izvrstni hrani, lahko
poskusijo odlične kulinarične dobrote restavracije
diVino in se posladkajo v najvišji slaščičarni Twenty
Caffe, ob nevsakdanjem izjemnem pogledu na Alpe
in Ljubljano.

Nudimo catering in ostale gostinske
storitve. Pripravljamo pogostitve na
vrhunskem nivoju za najrazličnejše
priložnosti.

Termalni
tempelj

Svet
doživetij

2.100 €

3.150 €

Zakup do 7 ur

4.200 €

6.300 €

Zakup do 14 ur

6.300 €

9.450 €

čas zakupa

Zakup do 4 ure

Vse cene so brez DDV.

Pripravite dogodek, o katerem se bo govorilo!
Vodno mesto Atlantis je s svojo kameleonsko naravo
idealen ambient za sproščeno komunikacijo s
poslovnimi partnerji ali divjo zabavo pozno v noč.
Razgibana notranjost Vodnega mesta Atlantis
ponuja različne možnosti za organizacijo manjših
ekskluzivnih dogodkov za izbrance ali prireditev
večjega dosega.
Ponudimo vam lahko dve lokaciji: Termalni tempelj
lahko sprejme do 400 gostov, Svet doživetij pa kar
1.000 povabljencev.
Nudimo catering in ostale gostinske
storitve. Pripravljamo pogostitve na
vrhunskem nivoju za najrazličnejše
priložnosti.

Športni center Millenium
najem

dimenzije

cena

Kaseta ob igrišču

90 × 40 cm

270 €  / leto

Kaseta ob igrišču

190 × 40 cm

350 € / leto

Kaseta ob igrišču

290 × 40 cm

430 € / leto

500 × 600 cm

560 € / mesec

Celotna stena
Vse cene so brez DDV.

•S
 trošek produkcije in namestitve/
odstranitve nosi naročnik.

Športni center Millenium je eden največjih športnih
centrov v Sloveniji. Obiskovalcem je na voljo pet
vrhunskih pokritih teniških igrišč, fitnes center
z najsodobnejšimi Precor napravami, povsem
prenovljene savne ter solarij.
V Športnem centru Millenium se nahaja tudi
priznana plesna šola Plesna zvezda, ki jo vodi
Katarina Venturini.
V Športnem centru Millenium se vsak dan športno
udejstvuje več kot 500 ljudi.

FNZ – Festival nakupov in zabave
Pokroviteljstvo

pomladni ali jesenski

Generalni pokrovitelj

15.000 €

Sponzor

10.000 €

Promocijski šotor

5.000 € / dan

Najem prostora

2.000 € /dan

Maskota / Promocije /
Lesena stojnica
Dejavnost na spletu

500 € / dan
več možnosti

Vse cene so brez DDV.

Združiti prijetno s koristnim ter se družiti je vodilo
Festivala nakupov in zabave, ki ga v BTC Cityju
Ljubljana organiziramo dvakrat letno. Obiskovalcem
so takrat na voljo ugodni nakupi, sproščena zabava ter
številne športne in kulturne prireditve.
Lokacije prizorišč:
• Trg mladih / 1
• Dvorana A / 2
• osrednje prizorišče / 3
• Spodnja etaža Emporium / 4
ATLANTIS

SEJ

O
KOL

•
•
•
•
•
•

1 70.000 obiskovalcev v dveh dneh
2-krat letno
visoki popusti
zabava, koncerti
degustacije
program za otroke
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KONGRESNA DEJAVNOST – Kristalna palača
Kongresna
dvorana

cena za pol
dvorane

cena cele
dvorane

700 €
525 €
300 €

1.000 €
700 €
400 €

Celodnevni najem
Najem do 8 ur
Najem do 4 ure
Vse cene so brez DDV.

V primeru 2-urne uporabe celotne kongresne dvorane, se
na osnovno ceno prizna 25-odstotnim popust.
Najem Zelene terase

Celodnevna uporaba
dvorane in Zelene terase
Poldnevna uporaba
dvorane in Zelene terase

cena

Kongresna dvorana se nahaja v drugem nadstropju
Kristalne palače. Je večnamenska, opremljena s
sodobno tehnološko opremo in se lahko deli na
dva samostojna dela ter se prilagodi glede na vrsto
dogodka. Za nadstandardno počutje udeležencev
poskrbi tudi naravna svetloba in najsodobnejši
način prezračevanja z vpihovanjem velikih količin
svežega zraka.

1.500 €

KONGRESNA DEJAVNOST – Logistični center
cena za pol
dvorane

cena cele
dvorane

Celodnevni najem

415 €

500 €

Najem do 2 uri

170 €

210 €

Najem do 4 ure

210 €

300 €

Najem do 6 ur

280 €

355 €

Najem do 8 ur

334 €

415 €

ČAS NAJEMA

V prijaznem poslovnem okolju in na odlični
lokaciji z bogato infrastrukturo (bližina obvoznice,
restavracij, bencinskega servisa …) nudimo najem
dvorane za izobraževalno in kongresno dejavnost.
Obiskovalcem je na voljo veliko število brezplačnih
parkirnih mest.

Vse cene so brez DDV.

1.000 €

Vse cene so brez DDV.

Cena najema vključuje vso razpoložljivo tehnično opremo
ter brezplačna parkirna mesta v neposredni bližini Kristalne palače. Najem tehnika za cel čas dogodka se obračuna
10 odstotkov od osnovne ponudbe.

Nudimo catering in ostale gostinske
storitve. Pripravljamo pogostitve na
vrhunskem nivoju za najrazličnejše
priložnosti.

•
•
•
•
•
•
•

do 200 udeležencev
najsodobnejša oprema
digitalni avdio-video sistem
velika fleksibilnost
simultano tolmačenje
brezplačna parkirna mesta
snemanje dogodka z arhiviranjem

Najem tehnične opreme

cena

Prenosni osebni računalnik

25 €

Ozvočenje, platno in projektor

15 €

Snemanje zvočnega zapisa

37 €

Dodatni CD

4€

Snemanje zvočnega zapisa in slike

70 €

Dodatni DVD

16 €

Vse cene so brez DDV.

•
•
•
•
•

do 120 udeležencev
klimatizirano
možnost avdio zapisa
možnost video zapisa
izjemna lokacija

Nudimo catering in ostale gostinske
storitve. Pripravljamo pogostitve na
vrhunskem nivoju za najrazličnejše
priložnosti.

CITY BUS
lokacija

cena na mesec

cena na leto

Leva stran

700 €

7.560 €

Desna stran

800 €

8.640 €

Zadaj

1.000 €

10.800 €

Celotna površina

2.500 €

30.000 €

Na območju BTC Cityja Ljubljana vozi brezplačen
City Bus, ki našim obiskovalcem omogoča lažji
dostop do različnih lokacij znotraj območja.
Nudimo vam najem oglasne površine na celotnem
avtobusu ali samo na delni površini.
Najkrajši možni čas zakupa je dva meseca.

KONTAKTI
BTC d.d.
Šmartinska cesta 152
1000 Ljubljana
T: 01 585 13 15

Vse cene so brez DDV.

Oddaja materialov:
• datoteka naj bo v procesnih barvah
• fonti naj bodo priloženi ali v krivuljah
• format: PDF
• postavitev v merilu 1:1
• oddaja en mesec pred oglaševanjem
•S
 trošek produkcije in namestitve/
odstranitve nosi naročnik.

Dogodki: Sara Bogomolec
sara.bogomolec@btc.si
BTC City Vodnik: Matic Žehelj
matic.zehelj@btc.si
Promocije: Polja Pretnar
polja.pretnar@btc.si
Digitalni mediji: Damjan Glazer
damjan.glazer@btc.si

Sektor za tržno komuniciranje
in odnose z javnostmi

Športni center Millenium: Darja Podgoršek
darja.podgorsek@btc.si

Maja Oven, direktorica Sektorja
za tržno komuniciranje
in odnose z javnostmi
maja.oven@btc.si

Kongresna dejavnost: Tina Šoper
tina.soper@btc.si
Vodno mesto Atlantis: Rosana Lehpamer
rosana.lehpamer@btc.si

www.btc-city.com

