OSNOVNI PAKETI ZA PODELJEVANJE PRAVICE DO UPORABE KBZ GEOPARK IDRIJAIDRIJA IZBRANO (v nadaljevanju KBZ IDRIJA IZBRANO)
Osnovni paket pridobi Prijavitelj s prijavo v Mrežo ponudnikov Geoparka Idrija, s Prijavo za
pridobitev pravice do uporabe KBZ IDRIJA IZBRANO in v sklopu pridobitve pravice do uporabe
znaka KBZ IDRIJA IZBRANO, dodeljene s Sklepom Strokovne komisije za ocenjevanje
produktov KBZ IDRIJA IZBRANO
OSNOVNI PAKET
– ROKODELSKI IZDELKI,
IZDELKI SODOBNEGA
INDUSTRIJSKEGA OBLIKOVANJA, PREHRANSKI IZDELKI IN PRIDELKI














IN

Postopek ocenjevanja produkta za pridobitev pravice do uporabe KBZ Idrija izbrano
Podelitev mnenja o produktu v dokumentih Poročilo o ocenjevanju produkta s KBZ
Idrija izbrano, Sklep o podelitvi pravice do uporabe KBZ Idrija izbrano in Certifikat za
produkt, ki je pridobil pravico do uporabe KBZ Idrija izbrano
Vpis v register ponudnikov KBZ Idrija izbrano
Profesionalno fotografijo produkta s KBZ Idrija izbrano in ponudnika
Promocijo produkta s KBZ Idrija izbrano na spletni strani www.visit-idrija.si in
www.geopark-idrija.si ter preko drugih promocijskih kanalov Geoparka Idrija
Možnost prodaje v spletni trgovini www.visit-idrija.si
Možnost prodaje v trgovini TIC Idrija
Objavo produktov v spletnem promocijskem katalogu produktov KBZ Idrija izbrano
Svetovanje pri uporabi grafičnih elementov v skladu s celostno grafično podobe KBZ
Idrija izbrano
Pridobitev nalepk: 50 kosov nalepk/certifikat za 1 prijavljen produkt
Pridobitev tablice: 1 obveščevalna tablica z informacijami o KBZ Idrija izbrano
Pridobitev tablice za označitev objekta, v katerem ponudnik deluje
Pridobitev pravico do uporabe znaka KBZ Idrija izbrano na obstoječih etiketah,
nalepkah, obešankah in promocijskem materialu prijavitelja

OSNOVNI PAKET – JEDI IN PIJAČE POSTREŽENE NA GOSTINSKI NAČIN
 Postopek ocenjevanja produkta za pridobitev pravice do uporabe KBZ Idrija izbrano
 Podelitev mnenja o produktu v dokumentih Poročilo o ocenjevanju produkta s KBZ
Idrija izbrano, Sklep o podelitvi pravice do uporabe KBZ Idrija izbrano in Certifikat za
produkt, ki je pridobil pravico do uporabe KBZ Idrija izbrano
 Vpis v register ponudnikov KBZ Idrija izbrano
 Profesionalno fotografijo produkta s KBZ Idrija izbrano in ponudnika
 Promocijo produkta s KBZ Idrija izbrano na spletni strani www.visit-idrija.si in
www.geopark-idrija.si ter preko drugih promocijskih kanalov Geoparka Idrija
 Možnost prodaje v spletni trgovini www.visit-idrija.si









Možnost prodaje v trgovini TIC Idrija
Objavo produktov v spletnem promocijskem katalogu produktov KBZ Idrija izbrano
Svetovanje pri uporabi grafičnih elementov v skladu s celostno grafično podobe KBZ
Idrija izbrano
Oblikovan meni jedi in pijač skladno s pravilnikom CGP KBZ Idrija izbrano
Pridobitev tablice: 1 obveščevalna tablica z informacijami o KBZ Idrija izbrano
Pridobitev tablice za označitev objekta, v katerem ponudnik deluje
Pridobitev pravico do uporabe znaka KBZ Idrija izbrano na obstoječih etiketah,
nalepkah, obešankah in promocijskem materialu prijavitelja

OSNOVNI PAKET – PRIREDITVE, TURISTIČNI PROGRAMI IN DOŽIVETJA







Postopek ocenjevanja produkta za pridobitev pravice do uporabe KBZ Idrija izbrano
Podelitev mnenja o produktu v dokumentih Poročilo o ocenjevanju produkta s KBZ
Idrija izbrano, Sklep o podelitvi pravice do uporabe KBZ Idrija izbrano in Certifikat za
produkt, ki je pridobil pravico do uporabe KBZ Idrija izbrano
Vpis v register ponudnikov KBZ Idrija izbrano
Profesionalno fotografijo s kraja prireditve ali turističnega programa oz. doživetja s
KBZ Idrija izbrano in ponudnika
Promocijo produkta s KBZ Idrija izbrano na spletni strani www.visit-idrija.si in
www.geopark-idrija.si ter preko drugih promocijskih kanalov Geoparka Idrija
Možnost prodaje v spletni trgovini www.visit-idrija.si
Možnost prodaje v trgovini TIC Idrija
Objavo produktov v spletnem promocijskem katalogu produktov KBZ Idrija izbrano
Svetovanje pri uporabi grafičnih elementov v skladu s celostno grafično podobe KBZ
Idrija izbrano
Pridobitev tablice: 1 obveščevalna tablica z informacijami o KBZ Idrija izbrano
Pridobitev tablice za označitev objekta, v katerem ponudnik deluje
Pridobitev: majic z logotipom KBZ Idrija izbrano(5 majic)



Pridobitev serviet: 1000 kos




Označevalne priponke za vodnike/animatorje/organizatorje (5 priponk)
Brezplačna izposoja promocijskega roll-upa KBZ Idrija izbrano za čas trajanja
prireditve, programa
Pridobitev pravice do uporabe znaka KBZ Idrija izbrano na promocijskem materialu
prijavitelja
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