
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

POSTANITE PARTNER IN SPONZOR 
CHEERLEADING ZVEZE SLOVENIJE TER 

SLOVENSKIH CHEERLEADING REPREZENTANC 
 

  



 

Spoštovani, 
 
Cheerleading je šport, ki navdušuje svet - in zadnja leta tudi Slovenijo. 
Cheerleading zveza Slovenije (CZS) združuje malo manj kot tisoč športnikov iz 
cele Slovenije, iz 22 različnih društev. 
 
Vsako leto CZS izbere reprezentanco za cheerleading in cheer ples, ki se udeleži 
ICU svetovnega prvenstva v Orlandu v ZDA, s katerega se reprezentanca redno 
vrača z vidnejšimi dosežki. Naj naštejem le nekaj odmevnejših dosežkov: 
 

• 2. mesto članski pom cheer plesni pari (2017) 
• 3. mesto članska dekliška cheerleading ekipa (2017) 
• 4. mesto članske pom cheer plesne skupine (2017) 
• 4. mesto članska dekliška cheerleading ekipa (2016) 
• 4. mesto članski pom cheer plesni par (2016) 
• 1. mesto članski pom cheer plesni par (2015) 
• 2. mesto članski pom cheer plesni par (2014) 
• 2. mesto članska mešana cheerleading ekipa (2014) 
• 3. mesto članski partnerski dvig (2014) 
• 4. mesto članski dekliški skupinski dvig (2014) 

Reprezentanca je od 2009 do 2013 osvojila 2 x 1. mesto, 1 x 2. mesto, 4 x 3. 
mesto in 1 x 4. mesto. 
 
 
 
 
 
 
 

  



 

Ker želimo reprezentantom zagotoviti kvalitetno pripravo na tekmovanje in 
udeležbo na svetovnem prvenstvu, se na vas obračamo s prošnjo o 
pokroviteljstvu slovenske cheerleading in cheer plesne reprezentance. V 
zameno smo vam pripravili naslednje pokroviteljske pakete: 
 
Paket 1 
Vrednost paketa: 59,99EUR  

• Objavljen logotip blagovne znamke, dejavnosti ali podjetja na uradni 
spletni strani CZS v zavihku pokrovitelji z aktivno povezavo na spletno 
stran vašega podjetja.  

• Objavljen logotip blagovne znamke, dejavnosti ali podjetja na uradni 
Facebook strani Cheerleading zveze Slovenije, v galeriji Slike/Pokrovitelji. 

• Zahvala podjetju ali blagovni znamki, ki bo prebrana s strani voditelja 
programa na dan predstavitve reprezentance na različnih tekmovanjih po 
Sloveniji (predstavitev reprezentance bo predvidoma potekala minimalno 
na 3 tekmovanjih). 

 
Paket 2  
Vrednost paketa: 99,99EUR  
Paket vsebuje paket 1* in še:  

• Objava logotipa blagovne znamke, dejavnosti ali podjetja na video 
gradivu, ki bo izdelan ob zaključku reprezentančne akcije in bo objavljen 
na kanalu Youtube, v velikosti ¼ oglasne strani.  

• Objava logotipa blagovne znamke, dejavnosti ali podjetja na državnem 
prvenstvu ob tekmovalnih površinah, kjer se bo odvijalo tekmovanje 
(reklamno sporočilo zagotovi pokrovitelj).  

• Zahvala podjetju ali blagovni znamki, ki bo večkrat prebrana s strani 
voditelja programa na dan državnega prvenstva. 

 
  



 

Paket 3 
Vrednost paketa: 189,99EUR  
Paket vsebuje paket 2* in še:  

• Objava logotipa blagovne znamke, dejavnosti ali podjetja na hrbtni strani 
majice reprezentance za prosti čas, ki jih bodo reprezentanti nosili na 
različnih dogodkih in Svetovnem prvenstvu 2018, velikost 9,5cm x 5,5cm 
- 70 kom (preslikače zagotovi pokrovitelj). 

• Objava logotipa blagovne znamke, dejavnosti ali podjetja na video 
gradivu, ki bo izdelan ob zaključku tekmovanja in bo objavljen na kanalu 
Youtube, v velikosti ½ oglasne strani.  

• Objava logotipa blagovne znamke, dejavnosti ali podjetja in kratke 
predstavitve v obliki objave ("posta") na uradni Facebook strani 
Cheerleading zveze Slovenije.  

 
Paket 4 
Vrednost paketa: 249,99EUR 
Paket vsebuje paket 3* in še:  

• Objava logotipa blagovne znamke, dejavnosti ali podjetja na hrbtni strani 
puloverja ali jopice, ki jih bodo nosili reprezentanti na različnih dogodkih 
in Svetovnem prvenstvu 2018, velikost 9,5cm x 5,5cm - 70 kom 
(preslikače zagotovi pokrovitelj). 

• Poimenovanje enega tekmovalne razreda znotraj cheerleading ali cheer 
plesne kategorije po blagovni znamki, dejavnosti ali podjetju na 
državnem prvenstvu. 

• Objava logotipa blagovne znamke, dejavnosti ali podjetja na kulisi (Roll 
UP – pingvin stojalo) za skupinsko fotografiranje na državnem prvenstvu 
(zagotovi pokrovitelj).  

 
Paket 5 
Vrednost paketa: 449,99EUR 
Paket vsebuje paket 4* in še: 

• Objava logotipa blagovne znamke, dejavnosti ali podjetja na nahrbtniku, 
ki jih bodo uporabljali reprezentanti na različnih dogodkih in Svetovnem 
prvenstvu 2018, velikost 6,5cm x 3,5cm - 70 kom (preslikače zagotovi 
pokrovitelj). 

• Objava radijskega oglasa blagovne znamke, dejavnosti ali podjetja med 
daljšimi prekinitvami na državnem prvenstvu (reklamno sporočilo 
zagotovi pokrovitelj). 

 
  



 

Paket 6 
Vrednost paketa: 749,99EUR 
Paket vsebuje paket 5* in še: 

• Vključitev logotipa blagovne znamke, dejavnosti ali podjetja na uradne 
dopise državnega prvenstva. 

• Poimenovanje celotne tekmovalne kategorije cheerleading ali cheer ples 
po blagovni znamki, dejavnosti ali podjetju na državnem prvenstvu.  

• Razstavni prostor v velikosti 2,5m x 1,5m z možnostjo predstavitve 
blagovne znamke, dejavnosti ali podjetja na državnem prvenstvu. 

 
* - V kolikor je opis oglasnega produkta enak kot v predhodnem paketu, se 
oglasni produkt iz predhodnega paketa izniči. 
 
Vse navedene cene so v EUR in ne vključujejo 22% DDV. 
 
V kolikor imate svoj predlog sodelovanja, nam ga prosim sporočite, saj se vam 
z veseljem prilagodimo. Izkoristite priložnost in povežite svoje ime z uspešnim, 
mladim in energijo nabitim športom! Zagotovo nam bo uspelo najti optimalen 
paket, s katerim bomo vsi zadovoljni. 
 
Za dodatne informacije sem vam na voljo na spodaj priloženi telefonski številki 
oziroma po elektronski pošti. 
 
 

Vanja Potočnik 
Direktorica reprezentance CZS 

 
Mobilni telefon: 

031 230 097 
 

E-poštni naslov: 
reprezentanca@cheerleading.si 

 
Cheerleading zveza Slovenije 

Kunaverjeva ulica 2 
1000 Ljubljana 

www.cheerleading.si 
 


