
PREDSTAVITEV



Agencija je bila ustanovljena leta 2002. V vseh teh
letih smo sodelovali z mnogimi podjetji in ustanovami

ter izpeljali vrsto odmevnih projektov.

Smo kreativni, inovativni in zanesljivi partnerji
svojih naročnikov. 

Veliko pozornosti namenjamo trajnostnemu marketingu,
kot eni najpomembnejših vej marketinga danes in jutri.

Na tem področju smo zasnovali tudi nekaj 
inovativnih pristopov in projektov.

AGENCIJA ZA TRŽNO KOMUNICIRANJE



V Bomarku nudimo svojim naročnikom: 

• Poslovno svetovanje in razvoj učinkovite 
marketinške strategije;

• Klasične agencijske storitve; 
• Svetovanje pri sodelovanju v širše družbeno  

pomembnih projektih; 
• Razvoj inovativnih projektov in pristopov.

Preko slednjih projektov lahko podjetja uresničujejo
svojo družbeno odgovornost, gradijo pozitivno

prepoznavnost podjetja in povečujejo 
prodajo svojih izdelkov in storitev.
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AVTORSKI
PROJEKTI

Brezplačna izobraževalno-zabavna revija za majhne in velike
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Projekti, ki smo jih 
zasnovali v Bomarku:

• obravnavajo aktualne    
   tematike,

• trajnostno razvijajo  
   in spreminjajo navade  
   družbe in 

• zagotavljajo         
   konkurenčno prednost  
   partnerjem.
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KREATIVA

Oblikovanje
• Celostne grafične podobe
• Katalogi, revije, brošure, plakati
• Embalaža
• Spletne strani
• Letna poročila, koledarji
• Revije

Zasnova in izvedba 
oglaševalskih akcij
• Televizijski oglasi
• Tiskani oglasi
• Radijski oglasi
• Jumbo plakati
• Viralni marketing, ...

Mimo je pripeljal 
avto, v njem pa 
je tvoj najboljši 
prijatelj. Njegovi 
starši pravijo, da 
lahko prisedeš.  
Pojdi za šest polj 
naprej.

Mimo tebe se je 
pripeljal avto. Opazil 
si, da voznik ni pripet 
z varnostnim pasom. 
Soigralcem obljubi, 
da boš starše vedno 
opomnil, če se bodo 
pozabili pripeti. 
Enkrat ne mečeš.

Joj, spregledal si 
rdečo luč! Da boš 
rdečo luč naslednjič 
zagotovo opazil, v 
prostoru poišči 
nekaj rdečega in 
prinesi na mizo. 
Enkrat ne mečeš. 
Če ne najdeš 
ničesar rdečega, 
dvakrat ne mečeš.

V naseljih in v bližini šol ter vrtcev vozi 
počasneje! Za sprostitev se 
sprehodi po živalskem vrtu.

Kar tri sladolede si 
pojedel! Pojdi na 
polje "Športni park" i
in sledi navodilom.

To je znak 
za prednost. 
Nariši še tri 
znake in povej, 
kaj pomenijo. 
Ti je uspelo? 
Če ja, greš 
lahko za šest 
polj naprej.

Krasno! 
Ker imaš v 
roki kresničko, 
te je voznik zvečer 
opazil in je ustavil na 
prehodu za pešce. Vsi 
igralci zamižite. Vidite, 
tako je, če zvečer nimate 
kresničke – niste vidni. 
Pojdi za pet polj naprej.

To je znak za prednost. 
Nariši še tri znake in 
povej, kaj pomenijo. 
Premakni se za šest 
polj naprej.

Juhu! Zelena luč! Poišči nekaj 
zelenega in daj na mizo. Pojdi 
za tri polja naprej. 

Sladoled

ŠOLA

START

CILJ

Skupaj z 
Wolfiji iščemo varno 
pot do cilja. Pomagaj 

nam!

Joj, prijatelj je s
skirojem pripeljal 
mimo, a je brez 
čelade. Da si boste 
vsi zapomnili, da je 
glavo treba dobro 
varovati, stopi do 
vsakega soigralca
in mu potrkaj na čelo. 
Enkrat ne mečeš.

V naseljih in 
v bližini šol ter 
vrtcev vozi 
počasneje! 
Za sprostitev 
pojdi v

Sam si pojedel celo 
vrečko bonbonov! Pojdi 
na polje "Športni park" 
in upoštevaj 
navodila. 
Naslednjič 
sladkarije raje 
deli s prijatelji.

Srečal si sošolko, ki je hotela 
čez cesto tam, kjer ni zebre. 
Morda bi si bolj zapomnila, kako 
je prav, če bi ob zebri stala prava 
zebra. Enkrat ne mečeš.

Joj, spregledal si rdečo luč! Da boš 
rdečo luč naslednjič zagotovo opazil, 
v prostoru poišči nekaj rdečega in 
prinesi na mizo. Enkrat ne mečeš. 

Bodi zgled! Sprehodi 
se okoli vodnjaka in 
poglej, če so po tleh 
papirčki. Naredi 
cel krog.

Si v dobri kondiciji? 
Teci pet krogov okoli 
mize! Res si hiter. Za 
nagrado greš v 
živalski vrt.

Preveri, če 
so vse pipe 
zaprte. Naredi 
cel krog.

Krasno! 
Pobral si 
papirček
in ga vrgel 
v koš. 
Premakni 
se za 6 
mest naprej.

Opla! Stopil si v veliko lužo 
in si zmočil čevlje. Enkrat 
ne mečeš.

Juhu! 
Zelena luč! Pojdi 
za tri polja naprej. 

Prišel si na športni park. 
Vsak od igralcev naj teče 
krog okoli prostora in popije 
tri požirke vode.

VARNO V 
PROMETU
Zberi prijatelje. Vsak naj 

izbere svojo figurico Wolfija. 

Potrebujete še kocko. 

Tri, štiri, ZDAJ! Kdo pride 

prej varno na cilj? 

(Na rdečih, rumenih in  

zelenih poljih se je treba 

ustaviti ter slediti 

navodilom.)

V kraljestvu treh src ...

Kot v pravljici

Dežela prijaznih ljudi in zdravilnih vrelcev ...



ORGANIZACIJA 
DOGODKOV

Od zasnove do izvedbe
• Poslovna srečanja
• Kongresi, seminarji 
• Obletnice, otvoritve, proslave,      
   predstavitve 
• Množične prireditve
• Adreme, vabila, 
   označbe dogodkov, ...



• Organizacija različnih dogodkov 
• Tiskovnih konferenc in priprava 
   materialov
• Priprava vabil, spletnih vsebin
• Priprava gradiv za novinarje, 
   udeležence
• Priprava PR člankov
• Press clipping

ODNOSI Z 
JAVNOSTMI



POSPEŠEVANJE
 PRODAJE

Ime in priimek

Naslov

Davčna št. Tel. GSM

S podpisom potrjujem sodelovanje v nagradni igri.
Podpis

E-pošta

Poštna št. Kraj

PRAVILA NAGRADNE IGRE
Nagradna igra poteka od 15.07.2016 do vključno 15. 09. 2016. 
Zaključno žrebanje in podelitev nagrad bo dne 30. 09. 2016 v 
prostorih PD Ljubljana-Matica. V žrebanju bodo sodelovali vsi, ki 
bodo do 15. 09. 2016 oddali izpolnjen letak oskrbniku ene od 
postojank PD Ljubljana-Matica ali ga poslali po pošti na Bomark 
d.o.o., Cesta v Kleče 9, 1000 Ljubljana.

V žrebanju se lahko sodeluje tudi z več letaki. Nagrajenec bo o nagradi obveščen po 
pošti in telefonu. Če se v roku 30-ih dni po prejemu obvestila o nagradi ne javi, izgubi 
možnost nagrade. Ob prevzemu mora predložiti osebni dokument. Nagrada ni 
izplačljiva v gotovini. Davek na podlagi Zakona o dohodnini plača prejemnik nagrade. V 
nagradni igri ne smejo sodelovati zaposleni v PD Ljubljana-Matica ter njihovi ožji 
družinski člani. Organizator nagradne igre se zavezuje, da bo s podatki uporabnikov 
ravnal skrbno in v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov RS.

NAGRADNA
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1 x darilni paket Radgonskih goric

3 x pohodne palice Laško

3 x ekskluzivni spominek z alpskim motivom

5 x nagrada Si.mobila (5x majica, 5x kapa)

1 x Manner sani

1 x darilni paket Radgonskih goric

3 x pohodne palice Laško

3 x ekskluzivni spominek z alpskim motivom

5 x nagrada Si.mobila (5x majica, 5x kapa)

www.slovenskealpe.si

 

1. V katerem narodnem parku se nahajajo postojanke PD 
Ljubljana-Matica (Triglavski dom na Kredarici, Koča pri 
triglavskih jezerih, Dom na Komni, Koča pri Savici, Dom v 
Kamniški Bistrici):

a) Alpski narodni park
b) Triglavski narodni park
c) Bohinjski narodni park

2. Katera je najvišje ležeča postojanka PD Ljubljana-Matica:

a) Koča pri Triglavskih jezerih
b) Dom na Komni
c) Koča pri Savici
d) Triglavski dom na Kredarici
e) Dom v Kamniški Bistrici

Obkrožite pravilni odgovor.

IGRA• Zasnova in izvedba nagradnih iger
• Organizacija degustacij
• Oprema prodajnih mest
• Produkcija promocijskih materialov
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ŠPORTNI
MARKETING

• Oglaševanje v sklopu športnih 
   prireditev
• Sponzorstvo športnih dogodkov, 
   športnih klubov in posameznikov
• Promocija na kraju športnega dogodka      
   (degustacije, reklamni panoji …)



KREATIVNOST

KAJ NAS 
ODLIKUJE?

UČINKOVITOST TRDEN VREDNOTNI 
SISTEM
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Bomark d.o.o.
Cesta v Kleče 9, 1000 Ljubljana

Slovenija

Tel.: +386 1 510 88 22
Faks: +386 1 519 93 41

www.bomark.si 
info@bomark.si

Direktor: mag. Borut Petelin
borut.petelin@bomark.si

Vodja projektov: Meta Škedelj, mag. medk. mngt.
meta.skedelj@bomark.si

KONTAKTNI 
PODATKI


