SODELOVANJE Z DRUŠTVOM VIŠJA VIBRACIJA POSTAVITEV VAŠE RAZSTAVE
POSTAVITEV RAZSTAVE V PROSTORIH DRUŠTVA

V kolikor čutite, da bi vaši izdelki in umetnine bile lahko del naše prodajne razstave v prostorih društva, stopite z nami v
stik: info@visja-vibracija.si
Kaj je vključeno:
- Vaše slike so razstavljene v naših prostorih. Imamo vse pripravljeno za nastavitev pozicije slik (laks in kanal).
- Posamezna razstava traja cca. 1 ali 2 meseca oziroma po dogovoru.
- Na naši podstrani RAZSTAVA objavimo slike vaše razstave: www.visja-vibracija.si/razstava/
- Prav tako objavimo vaš opis, sliko in vas dodatno promoviramo na naših socialnih omrežjih in e-novicah
Opomba: potrebovali bomo vaše podatke o razstavi, slike in opise na: info@visja-vibracija.si.
Pogoji:
- V kolikor je razstava dobrodelne narave in ni prodajna, je postavitev razstave brezplačna
- V kolikor je razstava prodajna, je predlagana cena postavitve: 50 EUR za 1 mesec + 15% provizija
- Razstava naj bi vsebovala vsaj 5 slik, maksimalno 10 oziroma po dogovoru - odvisno od velikosti.
- V kolikor predmet razstave niso slike, ampak so "predmeti", ki se jih postavi, imamo na voljo tudi police za razstavo.
(potreben poseben dogovor).
Kaj razstava omogoča:
- Razstava je na voljo vsakemu obiskovalcu naših prostorov v rednem času in tudi v času, ko prostor koristijo drugi
najemniki.
- Obiskovalci se povežejo s sporočilnostjo vaše razstave in vas tudi spoznajo preko vaše predstavitve.
Kaj še potrebujemo od vas:
- Vsaka slika mora imeti svoj naziv (če je prodajna tudi ceno). Lahko tudi opis. Če je karkoli potrebno "sprintati", imamo
barven tiskalnik.
- Potrebujemo tudi vaš opis, fotografijo, fotografijo vsake slike, saj razstavo tudi objavimo na naši spletni strani.
V primeru nakupa:
- V primeru nakupa slike, stranka plača rezervacijo slike v vrednosti 15% cene slike na naš TRR ali s plačilno kartico v naši
fizični trgovini. Ta rezervacija ostane našemu društvu. Preostanek 85% pa stranka plača vam direktno.
- Sliko mora stranka sama prevzeti po zaključku razstave (ali takoj, odvisno od vaše preference). Lahko pa sliko tudi
pošljemo po pošti (zaračuna se 20 EUR za poštnino v Sloveniji).
- Društvo Višja Vibracija ne odgovarja za škodo, ki bi se naredila na slikah. V primeru poškodbe ali odtujitve (kar je zelo
malo verjetno), pa pomagamo pri ugotovitvi odgovornosti.
Pišite nam na: info@visja-vibracija.si in nam pošljite vaš opis in željen termin. Objavljeni termini so na: www.visjavibracija.si/razstava/.
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