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Glasbeni junaki
Kako nam lahko pomagate podjetja
‘CENIK’ STORITEV
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‘cenik junaških’ storitev
Podporo projektu Glasbeni junaki lahko izkažete s koriščenjem storitev, ki smo jih pripravili prav posebej za podjetja.

Mi na vaši prireditvi
Ima vaše podjetje v kratkem rojstni dan? Si že razbijate glavo, kakšno zabavo boste ob koncu leta pripravili za
zaposlene in partnerje? Zakaj ne bi letos podprli mladih glasbenih talentov? Nudimo vam 1,5 urni pop-rock koncert
na območju Štajerske. Poskrbimo za odličen repertoar, celotno opremo in ozvočenje.

Koncert Glasbenih junakov: 700 €

Vaš logo na naših majicah
Že vseh 15 let delovanja naše mlade talente opremljamo s KUD Coda majčkami, s katerimi se vedno radi pokažejo
v šoli, na izletih in seveda naših koncertih, ki ji letno naštejemo že skoraj več kot 40. Poskrbite, da boste ob teh
priložnostih opaženi tudi vi.

Tisk logotipa podjetja na 100 majčk: 3000 €

Vaše ime v naših prostorih
Tedensko izvedemo okrog 62 lekcij, kar pomeni, da se čez naše prostore sprehodi vsaj toliko Glasbenih junakov. K
tej številki dodamo še njihove starše, babice in dedke ter vse obiskovalce. Lahko skoraj rečemo, da našo 'hišo'
obišče več ljudi, kot mariborsko avtobusno postajo. :) Poimenujete katero izmed naših učilnic za 5 let po vašem
podjetju! Pozor! Število učilnic je seveda omejeno!

Poimenovanje učilnice po podjetju za 5 let: 4000 €
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