
  



StarFall je serija gaming dogodkov, ki povezujejo igralce video iger okoli ešporta, 
tehnologije in zabave. Na dogodku so prisotna vse od tehnoloških podjetji, ki predstavljajo 
nove produkte do cosplay umetnikov in razvijalcev video iger. Ešporta tekmovanja in lan 
party spremlja pester seznam razstavljalcev ter zabavnih aktivnosti katerih se udeleži letno 
čez 1000 udeležencev. 

StarFall je enodnevni dogodek z nočnim lan partyem na katerem igralci video iger prinesejo 
svoje računalnike in gaming sisteme ter igrajo pozno v noč video igre. Tokrat se bo StarFall 
5 se bo odvijal 3. aprila v soboto v prostorih Šolskega Centra Kranj na Kidričevi 55, 4000 
Kranj. V sklopu nočnih aktivnosti pa tudi lan party, ki se bo že pričel v soboto opoldne, za 
200 igralcev videoiger čez noč do zgodnjih ur v nedeljo. 

Tekom dogodka se bo odvijalo več ešportnih tekmovanj, predavanj, delavnic, nagradnih 
iger in ostalih zabavnih aktivnosti. 

Dogodek je namenjen vsem mladim in malo manj mladim. Obiščejo ga vse od dijakov in 
študentov ter družine, ko pridejo navijate, nakupovati ter zabavati. V 2019 se je StarFall 
dogodkov udeležilo 850 obiskovalcev. Letos pričakujemo na StarFall 5 čez 400 
udeležencev.  

  



STARFALL 5 STOJNICE 
VELIKA STOJNICA 
Cena najema: 180€ (do 30. 12. 2020) 200€ (do 20. 3. 2021) 

Najbolj obširna in na najboljši lokaciji stojnica za večje razstavljalce z bogato in raznoliko 
ponudbo. Primerna za trgovine. 

 Razstavni prostor cca. 14m2, 
 5 mize (cca. 130x50cm) in 3 stoli ali klop, 
 Možnost izbire lokacije (glede na razpoložljivost), 
 220V električni priljuček manjših moči, 
 5 vstopnici, 
 Poljubni prispevek v nagradne sklade in igre, 

SREDNJA STOJNICA 
Cena najema: 100€ (do 30. 12. 2020) 120€ (do 20. 3. 2021) 

Primerna stojnica za razstavljalce s pestro ponudbo izdelkov ali aktivnostjo. Primerna za 
predstavitve produkta in promocijo. 

 Razstavni prostor cca. 6m2, 
 3 mize (cca. 130x50cm) in 2 stola ali klop, 
 220V električni priljuček manjših moči, 
 2 vstopnici, 
 Poljubni prispevek v nagradne sklade in igre, 

  



MALA STOJNICA 
Cena najema: 80€ (do 30. 12. 2020) 100€ (do 20. 3. 2021) 

Primerna stojnica za razstavljalce s pestro ponudbo izdelkov ali aktivnostjo. Primerna za 
predstavitve produkta in promocijo. 

 Razstavni prostor cca. 3m2, 
 1 miza (cca. 130x50cm) in 1 stol ali klop, 
 2 vstopnici, 
 Poljubni prispevek v nagradne sklade in igre, 

 

Ob prijavi morate poslati: 

 Uradno ime, naslov in davčno številko podjetja ali posameznika, ki stojnico 
najema, 

 Ime, s katerim poslujete oziroma se predstavljate ter logotip, 
 Krajši opis vaše dejavnosti oziroma predstavljenih izdelkov, 
 Logotip vaše dejavnosti/trgovine katero predstavljate (če obstaja), 
 Izbrano velikost stojnice ter morebitne dodatne možnosti, 

Po prijavi boste prejeli v kopijo pogojev o sodelovanju ter račun. 

  



Opombe: 

 Ne zagotavljamo lokacije in postavitve po želji naročnika, 
 Želimo se kar najbolj približati vašim željam, zato smo odprti za vaše predloge, 
 Električni priključek je namenjen priklopu naprav manjših moči. Če potrebujete, 

močnejši priključek predhodno obvestite organizatorja, 

 

Ali želite na StarFall 5 predstaviti storitev in bi vam bolj kot stojnica prav prišel 
razstavni prostor? Pišite nam in prav gotovo bomo lahko našli ustrezno rešitev, da se 
boste lahko predstavili našim obiskovalcem. 

 

info@pbyte.si   
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