OBČINA ŽALEC

www.zalec.si, e: glavna.pisarna@zalec.si
Ulica Savinjske čete 5, 3310 Žalec
t: 03 713 63 20, f: 03 713 64 21

Žalec, 12. 10. 2017

PRAZNIČNO TUDI V DOLINI ZELENEGA ZLATA

SREČNO IN SRČNO LETO 2018.
Spoštovani!
Približuje se čas obdarovanj. Ker je naša turistična atrakcija Fontana piv Zeleno zlato postavila
Žalec z dolino zelenega zlata na turistični zemljevid, je postal vrček Zeleno zlato praktično in
zelo želeno darilo. Primerno je za vaše poslovne partnerje, prijatelje, vaše najdražje. Vrček
lahko kupite že sedaj, podarite pa kasneje, saj bo čip deloval tudi v prihodnjem letu. Prilagamo
tudi cenik, iz katerega so razvidni popusti za večje količine. Naročila sprejema Zavod za kulturo,
šport in turizem Žalec, kontaktni podatki so v prilogi.

Za prihajajoče praznike pa smo dodatno pripravili še poseben praznični paket. Dva vrčka v lični
praznični embalaži po posebni promocijski ceni 15 € lahko naročite že v tem mesecu. S tem si
boste prihranili skrbi, kako obdarovati vaše prijatelje, hkrati pa boste pomagali graditi podobo
Žalca in naše doline kot prepoznavne turistične destinacije.
Lep pozdrav iz doline zelenega zlata.
Janko Kos
Župan

Naj vedno vas vodi srce.

Zavod za kulturo, šport in turizem Žalec
Aškerčeva 9a, 3310 Žalec

Žalec, 13. 10. 2017

PRODAJNI POGOJI ZA PRODAJO VRČKOV ZELENO ZLATO
Osnovna cena:

vrček Zeleno zlato s čipom: 8 EUR

Ugodnosti:
 5% rabat za nakup od 20 do 49 vrčkov,
 8% rabat za nakup od 50 do 99 vrčkov,
 10% rabat za nakup nad 100 vrčkov.

Novoletna ponudba:
 dva vrčka Zeleno zlato s čipom v novoletni kartonski embalaži: 15 EUR.
 Rabati pri novoletni ponudbi ne veljajo.

Kontaktni podatki:
TIC Žalec, Šlandrov trg 25, 3310 Žalec, 03 710 04 34, zkst.tic@siol.net
Trgovina Zeleno zlato, 031/704 400, Savinjska cesta 11, 3310 Žalec, zkst.zelenozlato@siol.net
Ekomuzej hmeljarstva in pivovarstva Slovenije, Cesta Žalskega tabora 2, 3310 Žalec, 03/ 5718 21,
ekomuzej@siol.net

