CENIK
produktov in storitev B2B

1. Igralna enota oziroma hišica
Zakup igralne enote naročniku omogoča, da se podjetje svojim potencialnim kupcem
predstavi na interaktiven način skozi brendiranje, igro in promocijske dogodke minimalno
1.000 ur v koledarskem letu. Igralne enote so velike od 5m² do 30m². V paket je vključena
celovita storitev priprave programov, arhitekt za izris idejnega načrta, delo animatorjev v
hišici in celovita komunikacijska podpora.

Cena/m²/leto: 1.850,00 EUR + DDV

2. Mini soba
Mini soba je večnamenska soba v velikosti 16,77 m², ki najpogosteje gosti praznovanja
rojstnih dni, uporablja pa se tudi za izvajanje različnih tečajev, predavanj in drugih srečanj,
namenjenih otrokom in odraslim.

Cena/sobo/leto: 11.220,00 EUR + DDV
Cena/sobo/6 mesecev: 6.171,00 EUR + DDV

3. Maksi soba
Maksi soba je večnamenska soba v velikosti 29,47 m², ki najpogosteje gosti praznovanja
rojstnih dni, uporablja pa se tudi za izvajanje različnih tečajev, predavanj in drugih srečanj,
namenjenih otrokom in odraslim.

Cena/sobo/leto: 16.100,00 EUR + DDV
Cena/sobo/6 mesecev: 9.000,00 EUR + DDV

4. Poligon
Poligon povezuje hiške v Minicityju Ljubljana in prekriva 96 m² cestne površine v mestu,
kjer se otroci srečajo s prometnimi znaki in predpisi.

Cena/poligon/leto: 10.500,00 EUR + DDV
Cena/poligon/6 mesecev: 6.500,00 EUR + DDV

5. Toalete
V Minicityju Ljubljana so toalete barvite, namenjene tako otrokom, ki so jim prilagojene po
velikosti, kot odraslim, s posebnim prostorom za invalide in kotičkom za previjanje. Zakup
ponujamo deloma v kompenzaciji in je možen le za obdobje enega leta.

Cena/vse toalete/leto: 4.000,00 EUR + DDV ali 100% kompenzacija z materialom (milniki in mila, sušilec rok ali brisačke za brisanje rok, WC papir, serviete za praznovanje roj.
dni itd.).

6. Promocijsko stojalo
V Minicityju Ljubljana se lahko na vhodu, ob recepciji ali kjerkoli v mestu pozicionirate s
svojim lastnim promocijskim stojalom, ki drži vaše letake, vzorce in druge promocijske
materiale.

Cena/promocijsko stojalo/leto: 1.200,00 EUR + DDV
Cena/promocijsko stojalo/mesec: 120,00 EUR + DDV

7. Televizije/plazme
Minicity Ljubljana ima 5 udarnih prostorov za pozicioniranje televizorjev in vsebin partner-

jev. Eden se nahaja v Dvorani A, štirje pa v ključnih delih Minicityja Ljubljana (v Kavarnici&slaščičarnici, na recepciji in nad dvema previjalnima enotama v Kotičku za malčke in
v toaletah). Na plazmah predvajamo ponudbo Minicityja Ljubljana, različne akcije in
vsebine partnerjev.

Cena/plazme/leto: 800,00 EUR + DDV
Cena/plazme/6 mesecev: 600,00 EUR + DDV
Cena/plazme/mesec: 200,00 EUR + DDV

8. Garderoba
Prostor ob vhodu z garderobnimi omaricami je v Minicityju eden najbolj obiskanih prostorov,
saj vsak obiskovalec v omarici odloži otrokovo garderobo, nahrbtnik, svojo torbo. V zakup
garderobe poleg brendiranja samega prostora spada še brendiranje ključkov. Možna je prisotnost v darilni vrečki slavljenca rojstnega dne.

Cena/garderoba/leto: 4.000,00 EUR + DDV
Cena/garderoba/6 mesecev: 2.200,00 EUR + DDV

9. Kreativni park
Osrčje Minicityja Ljubljana v izmeri 52 m² je zeleni kreativni park, namenjen ustvarjanju,
ročnim spretnostim in domišljiji. Je ena najbolj obiskanih enot, saj zaokrožuje programe
vseh hišk v Minicityju Ljubljana in se nahaja v samem centru mesta, ob recepciji, ki je
stičišče vseh obiskovalcev. Meji na največjo dvorano, ki je namenjena prireditvam,
prazničnemu obdarovanju in športnim aktivnostim in lahko sočasno gosti 350 obiskovalcev. Ob povečanem Minicityju, ki ima sedaj vhod tudi skozi samo Dvorano A, pa je kreativni
park viden tudi obiskovalcem Dvorane A, saj gleda na nov vhod neposredno. Zakup
vključuje najem prostora, dovoljenje za znamčenje prostora z logotipom partnerja in
vodeno animacijo skozi kreativne delavnice.

Cena / kreativni park / leto v celoti (dve mizi + pripadajoča oprema):
7.000,00 EUR + DDV
Cena / kreativni park / leto polovica (sočasno znamčenje dveh partnerjev - ena miza
+ pripadajoča oprema):
4.000,00 EUR + DDV

10. Oder
Oder je teater v izmeri 51,92 m², kjer se izvajajo lutkovne in gledališke predstave, praznovanja Božička in Dedka Mraza, novinarske konference, strokovne prezentacije, predavanja,
vsi organizirani obiski in podobno. Oder je torej stičišče množičnih dogodkov. V zakup odra
spada brending in druge postavke (dogodki, komunikacijska podpora), dogovorjene med
partnerskima podjetjema.

Cena/oder/leto: 6.500,00 EUR + DDV
Cena/oder/6 mesecev: 3. 800,00 EUR + DDV
Cena/oder/1 mesec: 1.800,00 EUR + DDV

11. Čistilni kotiček
Čistilni kotiček se nahaja na premični čistilni postaji in tako omogoča vidljivost/brending
po celem mestu, hkrati pa otroci lahko čistila pripeljejo tja, kjer so potrebna. Čistilni kotiček
je namenjen podjetjem, ki bi se rada v Minicityju Ljubljana pozicionirala s čistili, čistilnimi
pripomočki in/ali napravami ter kot čistilni servis.

Cena/čistilni kotiček en brend/leto: 8.700,00 EUR + DDV
Cena/čistilni kotiček en brend/6 mesecev: 4.000,00 EUR + DDV

12. Internetni kotiček
Internetni kotiček se nahaja nasproti vhoda v Minicity Ljubljana in je namenjen vsem čakajočim spremljevalcem, medtem ko se njihovi otroci pri nas zadržijo v povprečju 2,5 ure.
Cena/internetni kotiček/leto: 4.400,00 EUR + DDV
Cena/internetni kotiček/6 mesecev: 2.800,00 EUR + DDV

13. Bralni kotiček
Knjižne police so premične police, namenjene počitku in sprostitvi ter branju. V Minicityju
imamo dve knjižni klopci, vsaka v izmeri 2 m v dolžino in 40 cm v širino. Pod sediščem ima podjetje omogočeno prisotnost s knjigami in revijami ter letaki, ob straneh pa je pozicioniran
logotip podjetja.

Cena/bralni kotiček/leto: 2.000,00 EUR + DDV
Cena/bralni kotiček/6 mesecev: 1.200,00 EUR + DDV

14. Kotiček za malčke
Kotiček za malčke je prostor, ki je našim obiskovalcem dostopen brez plačila vstopnine, saj
se nahaja v delu Minicityja Ljubljana, ki je namenjen kavarnici in slaščičarnici ter je ločen od
igralnih enot. Kotiček je namenjen malčkom do 2. let, igralnica pa je opremljena z blazinami in zaščitno ograjo ter didaktičnimi in zabavnimi igračami, primernimi za otroke do 2. let,
ki so varne in redno dezinﬁcirane. Kotiček za malčke zavzema 10,80 m² in vsebuje tudi
previjalnico.

Cena/kotiček za malčke/leto: 6.000,00 EUR + DDV
Cena/kotiček za malčke/6 mesecev: 3.500,00 EUR + DDV

15. Previjalnica in dojilnica
V kotičku za malčke in v toaletah za invalide se nahajata previjalni površini, ki se lahko čistita in sta
dovolj veliki za previjanje in osnovno nego dojenčka. Ob previjalnih mizah sta koša za pleničke, na
mizah pa osnovni pripomočki. Na sprejemnem pultu omogočamo tudi izposojo pleničk različnih
velikosti. Obe previjalni mizi sta opremljeni tudi s plazmama, na katerih lahko predvajamo vaše
vsebine.

Cena/previjalnica/leto: 9.800,00 EUR + DDV

16. Photo Booth oz. fotografski kotiček
Photo Booth je kotiček za fotograﬁranje in tiskanje fotograﬁj, kjer se otroci seznanjajo z vsemi pravili fotograﬁranja in se ob tem zabavajo ter naredijo izdelke, ki jih lahko odnesejo s seboj domov.

Cena/Photo Booth oz. fotografski kotiček/leto: 4.800,00 EUR + DDV

17. Promocijske poličke
V našem mestu je tudi stensko stojalo/oglasna deska za promocijsko gradivo, kjer vašo in našo
ciljno skupino seznanjamo s kvalitetnimi izdelki in storitvami. Ta prostor je namenjen letakom,
prospektom in različnemu promocijskemu gradivu in se nahaja na vidnem mestu, mimo katerega
se sprehodi prav vsak naš gost.
DIMENZIJA

OBDOBJE

ŠT. POLIC – CENA

ŠT. POLIC – CENA

ŠT. POLIC - CENA

A4
A4
A4
A4

30 dni
90 dni
pol leta
eno leto

1 polica
1 polica
1 polica
1 polica

2 polici
2 polici
2 polici
2 polici

3 police
3 police
3 police
3 police

DIMENZIJA

OBDOBJE

ŠT. POLIC - CENA

ŠT. POLIC - CENA

ŠT. POLIC - CENA

A5
A5
A5
A5

30 dni
90 dni
pol leta
eno leto

1 polica
1 polica
1 polica
1 polica

2 polici
2 polici
2 polici
2 polici

3 police
3 police
3 police
3 police

DIMENZIJA

OBDOBJE

ŠT. POLIC - CENA

ŠT. POLIC - CENA

ŠT. POLIC - CENA

zloženka (1/3 A4)
zloženka (1/3 A4)
zloženka (1/3 A4)
zloženka (1/3 A4)

30 dni
90 dni
pol leta
eno leto

1 polica
1 polica
1 polica
1 polica

2 polici
2 polici
2 polici
2 polici

3 police
3 police
3 police
3 police

50€
120€
220€
340€

35€
85€
160€
250€

25€
60€
110€
175€

90€
220€
400€
660€

65€
160€
280€
450€

45€
110€
200€
315€

V cene ni vštet DDV.
Ne omogočamo trženja tiskovin s sporno ali z nasilno vsebino (alkohol, tobak, orožje ipd.).

120€
350€
600€
1000€

85€
250€
450€
650€

60€
175€
300€
500€

18. Najem ekipe Minicity
V času najema interaktivnega oglasnega prostora vam Minicity Ljubljana omogoča najem
usposobljene in strokovne ekipe po spodnjih cenah:

Letna prenosna vstopnica za podjetja: 760 EUR + DDV. (velja za enega otroka in enega starša)
Cena/animator/uro: 15,00 EUR + DDV
Cena/supervizor animatorjev/uro: 19,00 EUR + DDV
* najem je obvezen na 5 ali več animatorjev
Cena/hišniška dela/uro: 25,00 EUR + DDV
Cena/informatik/uro: 27,00 EUR + DDV
Cena/arhitekt/igralno enoto: 380,00 EUR + DDV

19. Zakup prostorov v Minictyju Ljubljana za različne namene
Minicity Ljubljana omogoča, da najamete naše prostore tudi po urnih postavkah in svojo
storitev predstavite našim obiskovalcem. Na odru, v mini in maksi sobi lahko izvajate tečaje,
krožke, predavanja, prezentacije, predstave in različne programske dogodke, ki dopolnjujejo ponudbo Minicityja Ljubljana in niso v nasprotju s ﬁlozoﬁjo osnovne ponudbe Minicityja
Ljubljana.

Mini soba, 17m²
Maksi soba, 30m²
Najem odra v dopoldanskem času
Najem odra v popoldanskem času

40,00 € + DDV/uro
50,00 € + DDV/uro
60,00 €+ DDV /uro
180,00 € + DDV /uro

Za najem več terminov ali najem za daljše obdobje nam pošljite povpraševanje na
info@minicity.si in pripravili vam bomo ponudbo. Vsi programi, ki se izvajajo v večnamenskih sobah in na odru, morajo biti v skladu z didaktičnim konceptom Minicityja Ljubljana in
predhodno odobreni s strani Minicityja Ljubljana.
Cene so za dopoldanski najem do 16h, za popoldanski najem pošljite povpraševanje in v
primeru razpoložljivosti vam bomo pripravili ponudbo.

20. Ekskluzivni zakup Minicityja Ljubljana s tematskim dogodkom
V primeru, ko si želite dodatne vsebinske in organizacijske podpore z naše strani,
brezplačnih vstopnic, ki jih lahko uporabite za pospeševanje prodaje, nagrajevanje obstoječih kupcev oz. distributerjev, morebiti celo zaposlenih, ali si želite prilagojen program, gre
za EKSKLUZIVNI ZAKUP MESTA S TEMATSKIM DOGODKOM, v katerem za vas pripravimo
širok nabor storitev oziroma vam pomagamo pri pripravi programa, tako da ga povežemo
tudi z drugimi igralnimi enotami. Pripavili smo več različnih paketov, ki se razlikujejo predvsem v obsegu uporabe komunikacijskih kanalov.
*cenik v dokumentu Ekskluzivni zakup Minicityja Ljubljana s tematskim dogodkom.

Cenik je veljaven od 1. 1. 2022naprej.

