Pomurski športni festival je največja športna prireditev v Pomurju. Z njim želimo povezovati in družiti mlade
in starejše, okrepiti medsebojno razumevanje ter solidarnost med mladimi in starejšimi, ob tem pa še
spodbujati pozitivno razmišljanje o športu in zdravem načinu življenja.
Zelo uspešne festivalske zgodbe pa ne bi bilo brez podpore številnih sponzorjev. Večina teh nas pri pripravi in
izvedbi festivala podpira že dve leti zapored, nekateri pa so se nam pridružili letos. Veseli smo vsakega
sponzorja.
Zavedamo pa se, da je sponzorstvo poslovni odnos, ki mora biti korekten.

KAJ VAM NUDIMO?
V zameno za sponzorska sredstva poskrbimo za marketing Vašega podjetja oz. blagovne
znamke. Glede na to, za katero vrsto sponzorstva se odločite, vas oglašujemo 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 in televizijskih medijih



na promocijskem materialu (reklamni plakati, reklamni letaki ter predstavitvena in
programska brošura) ter



na prireditvi, kjer poskrbimo, da je vaša blagovna znamka nameščena na ustrezno in
vidno mesto, kot sponzorja pa vas vsakodnevno oglašujemo še v avdio in/ali vizualni
obliki.

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.
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KAKO JE BILO LETA 2015?
Leta 2015 smo na festivalu izvedli 10 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 kickbox 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.
Sodelovali smo v dobrodelni akciji, ki jo je organizirala regionalna televizija TV AS iz Murske Sobote:
Dvočlanski družini iz Rakičana smo podarili vrednostni bon za nakup osnovnih življenjskih potrebščin.
Omenjena dobrodelna akcija pa je bila razglašena za »Naj prostovoljni dogodek v letu 2015 v Mestni občini
Murska Sobota«.
Pomurski športni festival je lani obiskalo nekaj več kot 10 tisoč obiskovalcev, največji dnevni obisk (v petek)
pa je dosegel celo številko 3 tisoč.

KAKO JE BILO LETA 2016?
Tudi v letu 2016 smo pripravili bogat športni in zabavni program, in sicer kar 16 različnih športnih
aktivnosti, aktivnosti za najmlajše in kar tri koncertne dneve: v petek so nastopili Poskočni muzikanti in Ivan
Zak, v soboto Mladi Pomurci, v nedeljo pa Ansambel Toneta Rusa in skupina Horizont.
Skozi sedemdnevno dogajanje smo 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, nogometni turnir na milnici, tekmovanje v igri med
dvema ognjema, mladi judoisti so predstavili borilni šport judo, tekmovalci pa so se lahko pomerili še v
strelskem tekmovanju s simulatorjem Scott. Izvedli smo tudi pohod generacij.
Prvič v Pomurju so se na Pomurskem športnem festivalu lahko tekmovalci pomerili v človeškem namiznem
nogometu in nogometnem biljardu (foot snooker-ju).
Plesna šola Zeko je poskrbela za plesno telovadbo, društvo Bumerang Sreče je pripravilo različne športne
aktivnosti za najmlajše, Helen Doron English Murska Sobota pravljično angleško delavnico, najmlajše je s
čarovnijami zabaval tudi čarovnik Janez, na voljo pa so jim bila tudi napihljiva igrala.
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Na festivalu sta se s promocijo zdrave športne prehrane in prehranskih dodatkov predstavila tudi Proteini.si in
Oriflame.
Ob 40. letnici delovanja ŠD Meteor Melinci smo najzaslužnejšim za razvoj športa na Melincih v kratkem
kulturnem programu podelili zahvale, kot osrednji govornik pa je nastopil Branko Žnidarič, član Izvršnega
odbora Olimpijskega komiteja Slovenije.
Tudi na dobrodelnost nismo pozabili: Z ekipo MNZ Lendava smo odigrali dobrodelno nogometno tekmo, z
Anino zvezdico Pomurje pa smo zbirali prostovoljna sredstva in prehranske pakete za pomoči potrebne Pomurke
in Pomurce.
Pomurski športni festival je obiskalo nekaj več kot 15 tisoč obiskovalcev, največji dnevni obisk (v petek) pa je
dosegel celo številko 5 tisoč.

KATERI ŠPORTNIKI IN (ŠPORTNE) ORGANIZACIJE PODPIRAJO POMURSKI ŠPORTNI
FESTIVAL?
Anže Kopitar, Sani Bečirović, Goran Dragić, Uroš Zorman, Dejan Zavec, Bojan Jokić, Rok Bagoroš, Robert
Markoja, David Žibrat, Tim Gajser, Simon Marčič, Erik Janža, NK Maribor, NK Olimpija, NK Veržej,
Nogometna zveza Slovenije, Košarkarska zveza Slovenije, Smučarska zveza Slovenije, Odbojkarska zveza
Slovenije, Rokometna zveza Slovenije, Olimpijski komite Slovenije, MNZ Lendava, Plesna šola Zeko, Proteini.si,
Oriflame, Anina zvezdica in Bumerang Sreče.
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