
Poštovani gospodine načelniče, 
pozivamo Vas da predstavite, vaše gospodarske, obrtničke  i turističke potencijale 

na  4. Gospodarskom sajmu u Varaždinu! 

 
     20. i 21. listopada se održava 4. Gospodarski sajam u Varaždinu u dvorani Graberje. 
 Vas osobno pozivamo da u interesu promocije vaše općine i pripadajućih gospodarskih i 
turističkih potencijala budete kao općina jedan od izlagača. To podrazumijeva vlastiti izložbeni 
prostor na 4. Gospodarskom sajmu u Varaždinu pod povlaštenim uvjetima (50% popusta). 
     Na taj način želimo dati kvalitetnu priliku da se na Gospodarskom sajmu u Varaždinu 2017.  
predstave općine sjeverozapadne Hrvatske  sa svojim gospodarskim, obrtničkim, OPG, 
turističkim i drugim potencijalima. 
     Također se u predstavljanje vašega kraja može uključiti turistička zajednica, a u zabavno 
glazbeni program se može uključiti lokalno Kulturno umjetničko društvo. 
Predstavljanje vaše općine imat ćemo u sklopu cjelodnevnog programa koji će voditi Andrea 
Loparić. 
      Kao načelnik općine  na samu sajamsku priredbu možete pozvati sve gospodarstvenike, 
obrtnike i OPG, te udruge s vašeg područja, kao izlagače na štandu vaše općine, nadalje kao 
podršku i posjetitelje, ili kao potencijalne samostalne izlagače.  
 
Za općine imamo u ponudi 2 veličine izlagačkih štandova: 
      1. Izlagački štand veličine 6m2. Na njega možete pozvati više tvrtki, obrtnika ili OPG-a s 
vašeg područja. Cijena takvog prostora sa 50% popusta je 1.500,00 + PDV neovisno o broju 
izlagača koji će se predstaviti, no predlažemo da vodite računa o broju ljudi na štandu. 
(preporuka max. je 2-3). Dakle, fizički na jednom štandu mogu tijekom sajma biti max. 
predstavnici 2-3 tvrtki, obrta ili OPG-a, ali istovremeno možete na štandu imati promotivne 
materijale za više tvrtki s vašeg područja. 
 
    2. Izlagački štand veličine 12m2. Na njega možete pozvati više tvrtki, obrtnika ili OPG-a s 
vašeg područja. Cijena takvog prostora sa 50% popusta je 3.000,00 + PDV neovisno o broju 
izlagača koji će se predstaviti, no predlažemo da vodite računa o broju ljudi na štandu. 
(preporuka max. je 4-5). Dakle, fizički na jednom štandu mogu tijekom sajma biti max. 
predstavnici 4-5 tvrtki, obrta ili OPG-a, ali istovremeno možete na štandu imati promotivne 
materijale za više tvrtki s vašeg područja. 
 
       Uzimanjem izlagačkog štanda sa 50% popusta na Gospodarskom sajmu u Varaždinu 
omogućili ste vašim poduzetnicima, obrtnicima, OPG-ima i udrugama, besplatno sudjelovanje i 
predstavljanje na ovoj sajamskoj manifestaciji.  Ukoliko želite na sajmu imati veći izložbeni 
prostor, molim Vas da nas kontaktirate na 042/260-492, 091/300-111-3 ili na mail: kontakt@tin-
marketing.hr. Također se možete javiti ukoliko na području općine imate tvrtku koja se želi sama 
predstaviti na GSV-u 2017. 
 
       Najkasnije 15-tak dana prije održavanja sajamske priredbe u petak  29.09.2017. 
općine koje izlažu na  GSV 2017 trebaju pripremiti i poslati mailom: 
 
1.Popis Izlagača koji se predstavljaju na vašem štandu općine 
2.Popis izlagača koji se žele predstaviti na samostalnom štandu 
3.Popis izvođača, KUD-ova ili udruga koje se žele predstaviti u cjelodnevnom programu 
4.Predstavljanje općine ili grada kroz Turističku zajednicu 
5.Predstavljanje grada ili općine od strane načelnika 
6.Eventualne radionice ili prezentacije koje želite imati u sklopu GSV-a 2017 
7.Kontakt osoba – koordinator  
 
       Zajedničku tiskovnu konferenciju  povodom održavanja GSV-a 2017 Organizacijski odbor 
GSV-a 2017 održat će tjedan dana prije održavanja GSV-a 13.10.2017. u Varaždinu.  
Sudjelovanje na Gospodarskom sajmu u Varaždinu molim potvrditi najkasnije do 
22.09.2017. 
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