
   

  
 
 

RAZSVETLJAVA 2012
LIGHTING ENGINEERING 2012 

 
25. in 26. oktober 2012 

 

SPONZORSTVO POSVETOVANJA 2012 

 

GENERALNI SPONZOR 

Glavnemu sponzorju pripada največja medijska pokritost. Stalna prisotnost in 
pojavljanje logotipa sponzorja na vseh materialih in dogodkih dajejo udeležencu 
občutek, da sponzor posvetovanja ve, kako se gradi partnerstvo. 

Glavnemu sponzorju pripada:  

 Možnost postavitve razstavnega pulta v prostoru namenjenemu 
predstavitveni dejavnosti pokroviteljev. 

 Postavitev logotipa sponzorja na vse tiskane materiale za posvetovanje. 
 Postavitev logotipa sponzorja na plakat v dvorani. 
 Postavitev logotipa sponzorja na plakat, ki bo postavljen pred vhodom v 

dvorano  
 Postavitev logotipa sponzorja na vse ploščice z imeni udeležencev. 

(poslovne kartice z imeni udeležencev). 
 Postavitev logotipa sponzorja na spletni strani društva. 
 Postavitev logotipa sponzorja na vse PR materiale.  
 Objava A4 oglasa sponzorja v zborniku posvetovanja 

 

Vrednost sponzorstva: 2500  EUR 

 

ZLATI SPONZOR 

Zlatemu sponzorju pripada:  

 Postavitev logotipa sponzorja na vse tiskane materiale za posvetovanje. 
 Postavitev logotipa sponzorja na plakat, ki bo postavljen pred vhodom v  

dvorano. 
 Postavitev logotipa sponzorja na spletni strani društva.  
 Postavitev logotipa sponzorja na vse PR materiale.  
 Objava A4 oglasa sponzorja v zborniku posvetovanja.  

Vrednost sponzorstva: 1500 EUR 
 



SREBRNI SPONZOR 
 
Srebrni sponzor prejme:  

 Možnost postavitve razstavnega pulta v prostoru namenjenemu 
predstavitveni dejavnosti pokroviteljev. 

 Postavitev logotipa sponzorja v gradivu posvetovanja. 

Vrednost sponzorstva: 1000 EUR 
 
 
SPONZORSTVO MATERIALA, KI SE DELI UDELEŽENCEM 
 
 
TORBICE 
 
Kvalitetne in lično izdelane torbice, v katerih bodo udeleženci posvetovanja dobili 
zbornike, potrdila o udeležbi in napisne tablice z imeni (poslovno kartico z 
imenom udeleženca in podjetjem) so zelo primerne za promocijo vašega podjetja 
tudi po samem posvetovanju. Na torbicah bo logotip vašega podjetja in logotip 
posvetovanja.  
 

         
 
Vrednost sponzorstva: (150 udeležencev) 2500 EUR 
 
 
PROMOCIJSKI MATERIALI 
 
V dvorani, kjer je posvetovanje, so pripravljeni materiali sponzorja. Priložnost, 
ko želite z udeleženci komunicirati po posvetovanju. 
 
Vrednost storitve: 500 EUR 
 
 
TRAK ZA KLJUČE 
 
Vsi udeleženci posvetovanja bodo dobili ob prihodu tudi napisno ploščico s 
svojim imenom in podjetjem (poslovno kartico z imenom udeleženca in 



podjetjem) katerega zastopajo. Napisne ploščice se lahko pritrjene na trakove za 
ključe z uvezenim logotipom vašega podjetja. 

         
 
Vrednost storitve: (150 udeležencev) 600 EUR 
 
 
USB KLJUČI S PREDAVANJI 
 
Logotip vašega podjetja je lahko še dolgo opazen na USB ključih, ki jih prejmejo 
vsi udeleženci posvetovanja. Na ključu bodo zbrana vsa predavanja 
posvetovanja in predstavitev podjetja, ki se bo odločilo za to vrst promocije. 
Seveda bo logotip vašega podjetja odtisnjen tudi na ključu samem. 

 
Vrednost storitve: 700 EUR+cena ključev 
 
 
TISK V ZBORNIKU (PDF) 
 
V zborniku je dovolj prostora za objavo vašega oglasa različnih velikostih. 
 A5 oglas  300 EUR 
 A4 oglas  600 EUR 
 
 
 
 
SPONZORSTVO DOGODKOV NA POSVETOVANJU 
 
V okviru posvetovanja bo kar nekaj dogodkov, kje se lahko sponzorji še posebej 
izkažete.  
 
 
POVABILO NA KAVO 
 
Odmori med posvetovanjem so namenjeni kavici, čaju in drobnim okrepčilom. 
Prava priložnost za spoznavanje ljudi in sklepanje poslov.  
Sponzor bo naveden na urniku, ki bo objavljen v gradivu posvetovanja, ki ga 
prejmejo vsi udeleženci posvetovanja in na povabilu na kavo.  



 
Vrednost sponzorstva: 600 EUR 
 
 
POVABILO NA KOSILO 
 
Kosilo prvega in drugega dne posvetovanja bosta mirna dogodka, med katerim 
bo čas za pogovor in navezovanje medsebojnih stikov. 
Sponzor bo naveden na urniku, ki bo objavljen v gradivu posvetovanja, ki ga 
prejmejo vsi udeleženci posvetovanja in na povabilu na kosilu. 
  
Vrednost sponzorstva: 2.000 EUR 
 
 
VEČERJA 
 
Višek družabnega dela posvetovanja bo prav gotovo večerja. Na večerjo bodo 
povabljeni vsi udeleženci posvetovanja. 
Sponzor bo naveden na urniku, ki bo objavljen v gradivu posvetovanja, ki ga 
prejmejo vsi udeleženci posvetovanja in na povabilu na večerjo. 
 
Vrednost sponzorstva: 3.000 EUR 
 
 
VODA 
 
Posebej opazen medij, ki ga bodo udeleženci uporabljali po mili volji. Možnost 
uporabe blagovne znamke (logotipa) tudi na katerem drugem napitku. Napitek 
bo za udeležence brezplačen. 
 
Vrednost storitve: 500 EUR 
 
Podjetju, ki bo na posvetovanje prijavilo in plačalo pet 2-dnevnih kotizacij, 
omogočamo brezplačno storitev v vrednosti 400 EUR. 
 
Cene so brez DDV! 
 
Dodatne informacije o oglaševanju na posvetovanju Razsvetljava 2012 dobite 
pri: matej.kobav@fe.uni-lj.si oz. po telefonu 01/ 47 68 759, 041/533 206 
 


