
Spoštovani!

Šport mora imeti pomembno vlogo pri otrocih in mladini, predvsem pri njihovem razvoju 
in vključenosti v družbo, zato daje naša zveza temu področju še posebej velik pomen. 
Cheerleading Zveze Slovenije (CZS) se ukvarja z dvema disciplinama, cheerleadingom in cheer plesom, 
pod svojim okriljem pa ima skoraj 1.000 športnikov, ki prihajajo iz 22 različnih društev iz cele Slovenije. 

POSTANITE SPONZOR 
DRŽAVNE REPREZENTANCE 

CHEERLEADING ZVEZE SLOVENIJE 2019



Letošnjo sezono se na ICU svetovno prvenstvo odpravlja do sedaj najštevilčnejša reprezentanca, katere 
tekmovalci prihajajo iz skoraj vseh društev. Državna reprezentanca Slovenije šteje čez 100 članov. 

Članske in mladinske cheerleading in cheer plesne reprezentance bodo aprila 2019 pod 
okriljem CZS zastopale Slovenijo na ICU svetovnem prvenstvu v Walt Disney World Resortu v 

Orlandu na Floridi, ZDA, s katerega se vsako leto vračajo z vidnimi dosežki: 
• 4. mesto mladinska cheer plesna skupina (2018),

• 2. mesto članski cheer plesni par (2017), 
• 3. mesto članska dekliška cheerleading ekipa (2017),

• 4. mesto članska cheer plesna skupina (2017),
• 4. mesto članska dekliška cheerleading ekipa (2016),

• 4. mesto članski cheer plesni par (2016),
• 1. mesto članski cheer plesni par (2015),
• 2. mesto članski cheer plesni par (2014),

• 2. mesto članska mešana cheerleading ekipa (2014),
• 3. mesto članski partnerski dvig (2014),

• 4. mesto članski dekliški skupinski dvig (2014),
• od 2009 do 2013 pa še 2 x 1. mesto, 1 x 2. mesto, 4 x 3. mesto in 1 x 4. mesto.



Stroški take odprave so zelo obsežni, letos celoten projekt ocenjujemo na okvirno 200.000,00 EUR. 
Brez pomoči sponzorjev in donatorjev nam bo težko uspelo. Z vašo pomočjo jim želimo namreč zagotoviti 
kvalitetno pripravo na tekmovanje in udeležbo na svetovnem prvenstvu. V zameno za vašo pomoč vam 
lahko ponudimo svež, inovativen in aktualen marketinški pristop, saj naši člani sledijo trendom socialnih 

omrežij, kamor se bo glas o vašem podjetju ob tako velikem številu članov naše zveze v hipu razširil. 

PONUJAMO VAM REKLAMIRANJE:

• SPLETNA STRAN, FACEBOOK, INSTAGRAM CZS 
objava logotipa s kratkim opisom vašega podjetja z aktivno povezavo na spletno stran in FB vašega 
podjetja

+            za 250,00 EUR
(brez DDV)

• TEKMOVANJA CZS (5 tekmovanj v sezoni, vsako od njih obišče cca 1.000 gledalcev) 
izobes transparenta in/ali roll up-a, postavitev razstavnega prostora z možnostjo predstavitve podjetja 
in zahvala podjetju ter kratek opis, prebran s strani voditelja tekmovanja

+            za 500,00 EUR
(brez DDV)

• OPREMA REPREZENTANCE
logotip na celotni opremi reprezentance za prosti čas in/ali ogrevanje, ki jo bodo reprezentanti nosili 
na različnih dogodkih in na Svetovnem prvenstvu 2019

+           za 1.000,00 EUR
(brez DDV)

• NASTOP
nastop reprezentance na vašem dogodku (novoletna zabava ali podobno)

+           za 2.500,00 EUR
(brez DDV)

• VIDEO CLIP 
priprava kratkega posnetka naše reprezentance z vašimi izdelki, ki bo zaokrožil po vseh naših socialnih 
omrežjih in ga bodo delili vsi člani naše zveze

           za 5.000,00 EUR
(brez DDV)

Z veseljem pa prisluhnemo vašim željam in smo pripravljeni tudi na druge oblike sodelovanja in druge 
možnosti sponzorskih ponudb. 

(Material potreben za promocijo v celoti priskrbi vaše podjetje.)

Za dodatne informacije smo vam na voljo na spodaj priloženi telefonski številki oziroma po elektronski pošti.

Andrej Nedeljkovič,
direktor državne reprezentance CZS

031 427 788
reprezentanca@cheerleading.si


