EUROPARKOVA SANJSKA POROKA
KAJ MORATE VEDETI O PROJEKTU, PREDEN SE PRIJAVITE
Nakupovalno središče Europark Maribor v letu 2017 pripravlja nagradno igro, h kateri vabi mlade
pare, ki se nameravajo v tem letu poročiti. Poroka je velik finančni zalogaj, zato so se v Europarku
odločili, da bodo mlademu paru, ki bo v nagradni igri zmagal, priskočili na pomoč pri pripravah na
poroko ter prevzeli organizacijo in izvedbo tega pomembnega dogodka.
1. Nagradna igra: prijava in izbor finalnih parov
Europarkova sanjska poroka se začne z nagradno igro, objavljeno na spletni strani
sanjskaporoka.europark.si, v kateri se pari potegujejo za izjemno nagrado – sanjsko poroko. Pari se
lahko v nagradno igro prijavijo od 4. januarja do 31. januarja 2017.
Nagradna igra poteka v dveh fazah:
- med vsemi pravilno prijavljenimi pari žirija najprej izbere do 10 parov. Pari bodo izbrani na osnovi
prijavnih vsebin, zato je zelo pomembno, da so osebna zgodba, predstavitveni video in fotografija
prepričljivo pripravljeni in povedo iskreno osebno zgodbo in željo za skupno življenje in poroko;
- sledi povabilo izbranih parov na razgovore, na osnovi katerih bo žirija izmed ožjega kroga parov
izbrala do 5 finalistov – torej pet parov, ki se bodo predstavili javnosti in med katerimi bo javnost z
glasovanjem izbrala zmagovalca. Razgovori bodo potekali v sproščenem vzdušju in se nanje ne bo
potrebno posebej pripravljati. Žiriji bo pomemben celostni vtis, ki ga bo par ustvaril. Pogovore in
finalni izbor bo žirija izvedla do 14. februarja 2017.

2. Glasovanje na spletni strani in soočenja parov
Pet finalnih parov bomo predstavili na spletni strani sanjskaporoka.europark.si. Tako jih bo lahko
spoznala tudi javnost in se s pomočjo kratkih prestavitev odločila, kateremu paru bi namenila svoj
glas. Pari bodo predstavljeni s fotografijo, kratkim opisom in video posnetkom.
Glasovanje bo potekalo 4 tedne in vsak teden bo iz glasovanja izpadel tisti par, ki bo v tekočem
tednu dobil najmanj glasov. Da se bodo pari lahko bolje predstavili javnosti, jih bomo povabili na
različna zabavna soočenja ali pa se bodo morali pomeriti v enostavnih igrah. Dogajanje bomo
posneli in v obliki kratkih videov objavili na spletni strani nagradne igre in v družbenih omrežjih
organizatorja. Glasovanje za zmagovalni par bo potekalo od 19. marca 2017.

3. Zmagovalni par se pripravi na poroko

Sanjski par za sanjsko poroko bodo izglasovali ljudje na spletni strani nagradne igre
sanjskaporoka.europark.si. Zmagovalnemu paru pripada nagrada v vrednosti do 20.000 evrov – in
sicer bo par deležen različnih stvari in storitev, ki so potrebne za pripravo in izvedbo poroke.
Natančnejši seznam stvari in storitev je naveden v Pravilih in pogojih nagradne igre na tej spletni
strani.

4. Veliki dogodek – sanjska poroka
Poroka bo v soboto, 13. maja 2017.
Potekala bo na izbranih lokacijah mariborskega nakupovalnega središča Europark, ki bodo za namen
poročnega dogodka ustrezno opremljene in okrašene. Zmagovalni par bo lahko na poroko povabil do
100 gostov. Europark in partnerji/pokrovitelji projekta bodo zagotovili, da bo izvedba Europarkove
sanjske poroke nepozaben dogodek tako za mladoporočenca kot njune poročne goste.

