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2x zastopnik Slovenije na Evroviziji

2x zmagovalec EMA 2005 in 2017
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1.000 nastopov

•

Skupno preko

•

Na odru v več kot

30 različnih
državah sveta

•5
•

samostojnih albumov

Izdani avtor v

Anglĳi in Srbĳi

• Eden izmed najbolj predvajanih
avtorjev v Sloveniji
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Vrednote
Iskrena in brezkompromisna besedila
in vrhunski pevski vokal

Poslanstvo
Omar Naber kot eden najboljših
slovenskih vokalistov svojo glasbo
večinoma ustvarja sam kot avtor
in pisec besedil ter jo tudi komponira,
aranžira in producira.

Vizĳa
Ustvarjanje vrhunske avtorske glasbe
z mednarodnim potencialom
in koncerti v tujini.
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Omar Naber
Omar Naber je eden najraznovrstnejših glasbenikov
mlajše generacije in je od svoje prve zmage na pesmi
Evrovizije leta 2005 nanizal številne hite, istega leta
pa je bil tudi najbolj predvajan avtor v Sloveniji.
Je edini izvajalec, ki je kar 2x zastopal Slovenijo na Evroviziji,
z zmagami na EMA 2005 in 2017. Z avtorsko skladbo “Stop”
je leta 2005 v polfinalu Evrovizije dosegel 11. mesto,
kar je najvišja uvrstitev za slovenskega moškega izvajalca doslej.
Istega leta je izdal tudi prvenec ʼOmarʼ, s katerega je nanizal
kar sedem hitov, katerih večinski avtor je sam:
ʻVse, kar si želišʼ, ʻKrasen danʼ, ʼStopʼ, ʼPolje tvojih sanjʼ,
ʼSkrivaj sanjavaʼ, ʼOmar ti tesloʼ in ʻVes tvoj svetʼ.
Slovenijo je drugič zastopal tudi na Pesmi Evrovizije leta 2017
s pesmijo ʻOn My Wayʼ.
Eden najboljših slovenskih vokalistov se loteva raznovrstnih
glasbenih projektov in koncertira tudi v tujini: v Dubaju, Bosni,
Avstriji, Luxemburgu, Ukrajini, Rusiji, Veliki Britaniji,
na Hrvaškem, Portugalskem in na Irskem.
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Koristi za sponzorje
ATL
Imenske pravice »Uradni .............. Omarja Naberja«,
Oglaševanje na spletnih straneh,
Oglaševanje na socialnih omrežjih.
BTL
Vstopnice za koncerte Omarja Naberja, ki jih prejme sponzor,
CD-ji, ki jih sponzor koristi za svoje potrebe,
Soudeležba pri promocijskih materialih z nazivom oz z logotipom,
Nagradne igre (vsebinsko, terminsko in količinsko).
PR & CSR / PRODAJA
Ob morebitnih predstavitvah koncertov in tiskovnih konferencah,
Aktivnosti na socialnih omrežjih (Facebook, Instagram…),
Redni newsletter, optimizacija spletne strani na sponzorja,
Promocije na nastopih Omarja Naberjat, kjer je mogoče,
Oblikovanje posebnih prodajnih sponzorskih ponudb,
Posebne paketne ponudbe za stranke in zaposlene sponzorjev,
Odkup nastopa za VIP dogodke.

OMAR
NABER

Kontakt
Sponzorji: Tomaž Krajnčič
tomaz.krajncic@gig.si / +386 (0)41 608 940
Management: Gregor Karer
gregor.karer@gig.si / +386 (0)31 345 876
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