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Поштовани пријатељи,

  МЕДИВЕСТ КТ, организатор  16. Светосавског сајма књига, Ниш 2020, позива Вас на учешће  на 
овогодишњој манифестацији посвећеној књизи.
       Сајам ће бити  одржан у ОФИЦИРСКОМ ДОМУ  у Нишу  од  28 фебруара до 06. марта  2020. године.
ОФИЦИРСКИ ДОМ ће ове године трећи пут бити место одржавања ове традиционалне манифестације. 
Налази се у строгом центру града. Најексклузивније је опремљен простор у Нишу. Располаже са више 
од 700 м2 сајамског простора.  За оне који претходних година нису били учесници сајма, у прилогу је 
изглед простора, као и позиција самог официрског дома.
Планирамо врло јаку маркетиншку кампању пре почетка Сајма, постављањем билборда, 
транспарената на више позиција у граду, плакатирања, дељења флајера, најаве Сајма на свим 
регионалним медијима, анимирање средњих школа и факултета, као и интернет рекламе путем 
facebooka и инстаграма. Такође планирамо обилазак свих установа које би могле да буду 
заинтересоване за откуп књига присутних издавача. (школе, факултети, установе културе…)
Идеја нам је да повећамо број излагача, тако што ћемо свим учесницима омогућити учешће на сајму уз 
минималну надокнаду. Цена закупа простора ће бити 960,00 дин./м2
С обзиром да су промоције на Светосавком сајму књига, увек одлично посећене, издавачи ће моћи  да 
доведу писца из своје издавачке куће, који ће у оквиру сајма одржати промоцију књиге. (Услов је да је 
књига издата у периоду 2018-2020). Трошкови довођења писца (сем ручка или вечере), падају на терет 
издавача. Избор писаца као и термине одређују организатор и издавач заједно.
Такође сви издавачи треба да обезбеде и 10 примерака књига из својих издања 2018-2020 године. 
Наслове књига треба послати минимум 15 дана пре почетка сајма, најкасније до среде 05. фебруара 
2020 године. PR сајма ће учествовати на више телевизијских и радио емисија посвећених сајму у 
периоду од 06. фебруара до 01. марта. Уз константну промоцију сајма у емисијама ће бити дељене 
књиге издавача уз навођење имена издавача са афирмативним подацима. Добитници књига ће своје 
примерке књига моћи да преузму на штанду издавача за време трајања сајма.
Цена улазнице за Сајам ће бити симболична. Износиће 50 динара. Наша идеја је да издавачи који буду 
сагласни, посетиоцу са донетом улазницом омогуће попуст у истом износу на своја издања која имају 
већу продајну вредност од 500,00 динара. У том случају на штанду издавача ћемо ставити видну ознаку 
да уз донету улазницу постоји и додатни попуст. Ово није обавеза али је исто тако и препорука 
издавачима јер сматрамо да ће свакако повећати промет. Посетиоцима ће бити наглашено да не могу 
да користе улазнице као новчане бонове и да ће се једна улазница користити искључиво за попуст на 
куповину једне књиге.
Уколико сте сагласни са предлогом, молимо Вас да нас контактирате што пре због просторног 
ограничења. 

Организатори Сајма:
Зоран Стојановић, 063 10 48 503
Влада Манић, 060 64 04 678

16.



Дана____________2020. г. 

Подаци о делатности излагача

Oвим неопозиво наручујем штанд од  _____ м2
по укупној цени од 960,00 дин/м2 (са обрачунатим ПДВ-ом)

Обавезно вратити оверену пријаву организатору.
Уплату извршити на т.р. Медивест КТ д.о.о.
170-30017492000-88 Уникредит банка

У случају отказа ућешћа након 25. фебруара организатор задржава
право наплате износа у целости.

Плаћање извршити по пријему профактуре.
Преузимање штанда само уз доказ о извршеној уплати.

BROJ TEKUĆEG RAČUNA I NAZIV BANKE

PIB

ULICA I BROJ

za 16. SVETOSAVSKI SAJAM KWIGA

OD 28. febrara do 06. MARTA 2020. godine, Oficirski dom

grafičko izdavačko društvo

www.medivestkt.rs

16.
.  



ПРИЈАВЕ ЗА НАГРАДЕ

Molimo izdava~ke ku}e koje u~estvuju na  16. Svetosavskom sajmu kwiga 
u Ni{u da organizatoru dostave svoje predloge prijava za nagrade 

Sajma.
Prijave sa obrazlo`ewem po{aqite ili predajte organizatoru u toku 

Sajma, sa primercima kwiga i delova kolekcija koje predla`ete za 
nagra|ivawe.

Nagrade Sajma SVETOSAVSKI PE^AT su:

 *za najvredniju ukupnu izdava~ku produkciju,
 *za najboqu ediciju kao izuzetan autorski i izdava~ki poduhvat  i 

ostvarewe
* za najboqu kwigu kao izuzetan autorski i izdavački poduhvat.

*za najboqe grafi~ki oblikovanu kwigu ili kolekciju,
 *za najboqe {tampanu i opremqenu kwigu ili kolekciju 

*Nagrada VICE PETROVIĆ za negovawe i afirmaciju kwi`evne 
tradicije Srbije

 
 *Nagrada Stari Ni{ za negovawe i afirmaciju tradicije i 

ba{tine  Ni{a

Za nagradu Svetosavskog sajma kwiga Ni{ 2019. godine, kandidujemo na{e

izdawe (kwigu, kolekciju, produkciju) objavqenu tokom 2018/19. godine.

ИЗДАВАЧ

АУТОР



Molimo izdava~ke ku}e koje u~estvuju na  16. Svetosavskom sajmu kwiga u Ni{u da 

organizatoru dostave naslove kwiga za poklon posetiocima.

Posetioci će moći da se putem medija prijavquju za poklon kwigu izdavača koji je 

učesnik Sajma. Imena dobitnika će svi izdavači dobiti u pisanoj formi, a 

posetioci će kwigu preuzeti na štandu.

Možete dostaviti jedan naslov koji će se pokloniti desetorici posetilaca, a 

možete dostaviti i više naslova. u ukupnom broju do 10 primeraka kwiga. Važno je 

da budu naslovi izdawa iz perioda 2018-2020 godine.

U nastavku napišite naziv kwige/a, kao i ime i prezime autroa i žanr.

1. _________________________________________________ kom:__________

2. _________________________________________________ kom:__________

3. _________________________________________________ kom:__________

4. _________________________________________________ kom:__________

5 _________________________________________________ kom:__________

6. _________________________________________________ kom:__________

7. _________________________________________________ kom:__________

8. _________________________________________________ kom:__________

9. _________________________________________________ kom:__________

10. _________________________________________________ kom:__________
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