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Prošnja za pridobitev sponzorskih sredstev za Pomurski športni festival 

 

Spoštovani, 

na Vas se obračamo s prošnjo za sponzorstvo največje športne prireditve v Pomurju – Pomurskega 

športnega festivala, ki ga letos organiziramo drugič in bo potekal od 27. junija do 3. julija 2016, v 

Športnem parku Melinci.  

Z njim želimo povezovati in družiti mlade in starejše, okrepiti medsebojno razumevanje ter 

solidarnost med mladimi in starejšimi, ob tem pa še spodbujati razmišljanje o športu in zdravem 

načinu življenja. 

 

KAJ VAM NUDIMO? 

Ker so s pripravo in izvedbo tega dogodka neizogibno povezani finančni stroški, se s prošnjo za 

sponzorstvo obračamo na Vas.  

V zameno za sponzorska sredstva poskrbimo za marketing Vašega podjetja oz. blagovne znamke. 

Oglašujemo vas kot generalnega ali diamantnega, zlatega ali srebrnega sponzorja Pomurskega 

športnega festivala. 

Marketing izvajamo na: 

 družbenih omrežjih (uradni festivalski Facebook strani), kjer je naš doseg izjemno visok,  

 uradni festivalski spletni strani,  

 radijskih, spletnih, televizijskih medijih in drugem promocijskem materialu ter 

 na prireditvi, kjer poskrbimo, da je vaša blagovna znamka nameščena na ustrezno in vidno 

mesto, kot sponzorja pa vas vsakodnevno oglašujemo v avdio in/ali vizualni obliki. 
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KDO Pomurski športni festival ORGANIZIRA? 

Festival organizira Športno društvo Meteor Melinci, ki deluje na območju Občine Beltinci že od leta 1976 in 

tekmuje v Pomurski mali nogometni ligi Murska Sobota. Je prostovoljna, nepolitična, športna organizacija 

mladih in starejših posameznikov, ki je odprta za vse, ne glede na poreklo, raso, spol ali versko prepričanje.  

 

KAKO JE BILO LANI? 

Lani smo na festivalu izvedli deset različnih športnih aktivnosti, in sicer turnir v odbojki na mivki, turnir v 

košarki, nogometni turnir za mlajše selekcije, 25. tradicionalni dnevno-nočni turnir v malem nogometu in 25. 

tradicionalno streljanje »penalov«, nogomet na milnici, zorbing nogomet (nogomet v balonih) ter Pomurske 

vaške igre. Predstavili smo tudi borilni veščini kick box in judo.  

Na festivalu pa sta se predstavila Rok Bagoroš (stunt rider) in Simon Marčič (dvakratni udeleženec relija Dakar). 

Za otroke smo v sodelovanju z društvom Bumerang Sreče vsak dan pripravili različne športne aktivnosti (vodne 

igre, ameriški nogomet, Mini Planica, otroški kros, mini vaške igre ipd.).  

Izvedli smo dva koncerta: v petek so nastopili Poskočni muzikanti in Učiteljice, v nedeljo pa Štajerski fakini. 

Pomurski športni festival je lani obiskalo več kot 10 tisoč obiskovalcev, največji dnevni obisk (v petek) pa je 

dosegel celo številko 3 tisoč.  

 

KAKO BO LETOS? 

Tudi letos pripravljamo bogat športni in zabavni program, in sicer različne športne aktivnosti, aktivnosti za 

najmlajše in kar tri koncerte: v petek bodo nastopili Ivan Zak in Poskočni muzikanti, v soboto Mladi Pomurci, 

v nedeljo pa Ansambel Toneta Rusa in skupina Horizont.  

V tedenskem programu bomo izvedli nogometni turnir za mlajše selekcije, turnir v odbojki na mivki, 

košarkarski turnir, 26. tradicionalni dnevno-nočni turnir v malem nogometu, 26. tradicionalno streljanje 

»penalov« in veteranski nogometni turnir, zorbing nogomet, tekmovanje v igri med dvema ognjema, 

pripravljamo pa tudi javni sparing v judu in kick box-u z mednarodnimi ekipami, tekmovalci pa se bodo lahko 

preizkusili še v strelskem tekmovanju s simulatorjem Scott.  

Prvič v Pomurju se bodo na Pomurskem športnem festivalu lahko tekmovalci pomerili v človeškem namiznem 

nogometu  in nogometnem biljardu (foot snooker-ju).  
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Plesna šola Zeko bo poskrbela za plesno telovadbo, društvo Bumerang Sreče pripravlja različne športne 

aktivnosti za najmlajše, Helen Doron English Murska Sobota pa pravljično angleško delavnico. S pohodom 

bomo poskrbeli tudi za športno aktivnost starejših.  

Ob 40. letnici delovanja ŠD Meteor Melinci pripravljamo tudi kratek kulturni program, na katerega smo kot 

osrednjega gosta povabili predsednika Olimpijskega komiteja Slovenije Bogdana Gabrovca. 

Tako kot lani, bomo tudi letos poskrbeli za odmevno oglaševanje dogodka na radijih, televiziji in vseh 

pomurskih informativnih spletnih portalih.  

Ker gradimo kvalitetno in prepoznavno prireditveno znamko, smo prepričani, da bo naš festival letos še bolje 

obiskan. 

 

Z željo po sodelovanju Vas lepo pozdravljamo! 

 


