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Ljubljana, 5. maj 2021

Prošnja za donatorstvo ali sponzorstvo 
članske baseball reprezentance na  

evropskem prvenstvu 2021 

Spoštovani,  

baseball je po svetu zelo poznan šport, predvsem v ZDA, kjer se vsak otrok že v zelo 
mladih letih sreča z rokavico in kijem. V Sloveniji je baseball prisoten že več kot 40 let, 
naše izbrane vrste in klubi pa so po krajši krizi spet v vzponu. 

Naša članska reprezentanca potuje 29. junija 2021 v Rusijo (Moskva), kjer bodo potekale 
kvalifikacije za evropsko prvenstvo članskih reprezentanc za evropsko prvenstvo ki bo v 
Italiji konec septembra.  

Zato se na tem mestu obračamo na vas s prošnjo in priložnostjo, da postanete donator 
ali sponzor naše reprezentance v letu 2021 ter nas tako podprete v naših aktivnostih. 
Sredstva bodo namenjena izključno financiranju prevozov, nastanitve, prehrane, opreme in 
treningov reprezentanc. 

V sponzorske pakete so vključeni oglaševanje na uradni spletni strani Zveze in na 
družbenih omrežjih (Facebook, Twitter), oglaševanje s transparenti na tekmah državnega 
prvenstva, odprti pa smo tudi za vaše predloge. Ob tej priliki se vam tudi iskreno 
zahvaljujemo za pomoč, saj tako tudi vi omogočate razvoj slovenskega športa in aktivno 
preživljanje prostega časa otrok in mladih. 

Vabimo vas, da si v prilogi ogledate, kaj vam v različnih paketih ponujamo. Za vsa dodatna 
vprašanja se lahko obrnete na vodjo reprezentance Vojka Korošca (030 630 010, 
vojko.korosec@skl.si) ali sekretarja Zveze Anžeja Olaja (031 297 070, sekretar@zbss.si). 

V upanju na skorajšnje sodelovanje vas lepo pozdravljamo.  

        Marko Mrdjenovič, 
        predsednik ZBSS 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Sponzorski paketi:

1. Paket “Single” (500 EUR) 

• Logotip sponzorja na spominski fotografiji reprezentance Slovenije 2021 

• Logotip s povezavo na spletni strani Zveze 

2. Paket “Double” (1.500 EUR) 

• Vse iz paketa “single” 

• Transparent na tekmah članskega državnega prvenstva 

• Banner na spletni strani Zveze 

• Logotip na majicah za ogrevanje reprezentance 

3. Paket “Triple” (3.000 EUR) 

• Vse iz paketa “double” 

• Članek o sponzorju na spletni in Facebook strani Zveze 

• Reklamno sporočilo v YouTube prispevku 

• Nalepka na čeladah reprezentance 

4. Paket “Home run” (6.000 EUR) 

• Vse iz paketa “triple” 

• Logotip na dresu reprezentance 
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Posebne sponzorske priložnosti:

Če želite lahko sponzorska sredstva namenimo za specifičen namen. V tem primeru je 
znesek sponzorstva enak znesku potrebnemu za zagotovitev izbrane storitve (za občutek 
v oklepajih pričakovani obseg): 

• Sponzor trening žog (paket “single”) 

• Sponzor kijev (paket “double”) 

• Sponzor dresov (paket “triple”) 

• Sponzor nastanitve (paket “home run”) 

• Uradna trening majica reprezentance (paket “double”) 

• Uradni prevoznik članske reprezentance (paket “home run”)
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