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1. OGLASNE TABLE na igrišču  

- običajno naredimo 1x3 ali 1x2,5 metra in smo zelo fleksibilni 

- vsak oglaševalec dobi srebrno kartico kluba brezplačno (kartica omogoča brezplačne oglede vseh 

tekem NK Radomlje) in ugodnosti pri koriščenju vseh objektov v okviru Športnega parka 

*CENA: 500 EUR/leto (možna tudi kompenzacija s storitvami ali produkti) 

 

2. SPONZOR TEKME PRVE ČLANSKE EKIPE 

- oglas na letaku, ki se v 2000 izvodih raznosi po domovih (oglas je lahko celotna zadnja stran A5 

letaka in logotip na prvi strani). Sponzor tekme je omenjen na Radiu Hit (vsaj 10 predvajanj oglasa) in 

na tekmi sami (napove ga napovedovalec)  

- vsak sponzor tekme dobi tudi modro kartico NK Radomlje, ki omogoča popuste pri koriščenju 

objektov v Športnem Parku v Radomljah 

*CENA: 200 EUR/tekmo 

 

3. OGLAŠEVANJE NA SPLETNI STRANI (www.nk-radomlje.si) 

- prikazovanje reklamne pasice na vseh straneh in podstraneh klubske spletne strani 

- mesečni domet spletne strani  je trenutno ca. 10.000 prikazov/mesec 

- minimalno naročilo je 1000 prikazov 

- na spletni strani NK Radomlje je možno oglaševanje v obliki spletnih pasic: 

 

OBLIKA OGLASA DIMENZIJA POZICIJA CENA 

Nebotičnik 160x600 točk 
Levi oz. desni 
stranski blok 

10€ / 1.000 prikazov 

Centralno 468x60 točk 
Centralno 

nad oz. pod 
novico 

10€ / 1.000 prikazov 
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4. BRONASTI, SREBRNI in ZLATI SPONZOR KLUBA 

a) BRONASTI SPONZOR ali SPONZOR SELEKCIJE 

- vključuje sponzoriranje vseh selekcij mladinske šole NK Radomlje 

- selekcija nastopa pod imenom sponzorja (npr.: NK Sponzor Radomlje U 14) in se pod tem imenom 

pojavlja v medijih 

- sponzor je prisoten na dresih selekcije (na sprednjem, najvidnejšem delu) 

- v tem paketu sponzor avtomatsko dobi tudi oglasno tablo na igrišču (točka a) 

- logotip na spletni strani NK Radomlje z možnostjo povezave na spletno stran 

- Vsak sponzor selekcije dobi tudi zlato kartico NK Radomlje, ki prinaša ugodnosti pri koriščenju vseh 

objektov v Športnem parku, brezplačne oglede vseh tekem in dodatne ugodnosti po dogovoru 

*CENA: komplet dresov + 1000 EUR/leto 

 

b) SREBRNI SPONZOR: 

Paket SREBRNI SPONZOR zavzema vse postavke BRONASTEGA SPONZORJA + dodatne: 

- napis na dresih ali hlačkah prvega moštva 

- 1x sponzor tekme brezplačno 

- možnost organizacije piknika v parku za celotno ekipo srebrnega sponzorja 

- dodatno oglaševanje na igrišču z umetno travo 

- 10 brezplačnih ur uporabe velikega igrišča z umetno travo 

*CENA: 3.000 EUR/leto 

 

c) ZLATI SPONZOR 

Paket ZLATI SPONZOR zavzema vse postavke SREBRNEGA SPONZORJA + dodatne: 

- ime prvega moštva ( v kombinaciji s Kalcer Radomlje), ki se pojavlja v vseh medijih 

- 20 ur uporabe igrišča z umetno travo brezplačno 

- tri zlate kartice NK Radomlje 

- posebni dogovori pri koriščenju ostalih ugodnosti Športnega parka 

*CENA: 10.000 EUR/leto 

* Vse cene so v EUR in ne vključujejo DDV, ter veljajo za zakup storitev v obdobju enega koledarskega leta, z izjemo oglaševanja na spletni 

strani kluba, kjer cene veljajo za realizirano količino prikazov (cena na 1000 prikazov). V dogovoru z vodstvom kluba je BRONASTIM, 

SREBRNIM in ZLATIM SPONZORJEM omogočena tudi kompenzacija in morebitni drugi načini sodelovanja.   

Predsednik NK Radomlje 

Matjaž Marinšek 


