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Razstava dosežkov slovenske industrije in institucij znanja na področju krožnega gospodarstva
PRIHODNOST KROŽNEGA GOSPODARSTVA

CIRCLES



Razstava Future Circles (Prihodnost Krožnega Gospodarstva) bo 

potekala od ponedeljka, 30.3.2020 do petka, 29.5.2020 v Domu 

gospodarstva na Dimičevi ulici 13 v Ljubljani.

Blagovno znamko Future je Gospodarska zbornica Slovenije razvila 

z namenom aktivne promocije dosežkov slovenske industrije 

na devetih prioritetnih področjih slovenske strategije pametne 

specializacije S4. Njeno poslanstvo je, s konkretnimi primeri in 

preko interaktivnih razstav, predstaviti prebojne dosežke, ki so 

nastali in nastajajo v slovenskih podjetjih ter raziskovalnih in drugih 

organizacijah, tako slovenski kot tuji javnosti. 

O razstavi

Projekt Future podpirata:

Poslanstvo poslovne znamke FUTURE
Gospodarska zbornica Slovenije se je oktobra 2018 prvič spremenila v sodoben 

razstavni prostor z razstavo Future Mobility ali Prihodnost mobilnosti, na kateri 

so bili predstavljeni dosežki slovenske avtomobilske industrije in mobilnosti. 

Tej so sledile razstave Future Living ali Prihodnost bivanja, Future Factories ali 

Tovarne prihodnosti in Future Food ali Hrana prihodnosti. Pri vseh razstavah in 

pripadajočih dogodkih so sodelovala strateška razvojno-inovacijska partnerstva 

(SRIP) s teh področij. 30. marca 2020 sledi odprtje razstave Future Circles ali 

Prihodnost krožnega gospodarstva, ki bo usmerjena v predstavitev dosežkov 

slovenske industrije in institucij znanja na področja krožnega gospodarstva.

CIRCLES



• Samostojen razstavni prostor v velikosti 3 m2, ki vključuje:

- steno v velikost 1,5 x 2 m, namenjeno objavi predstavitvenega teksta in logotipa,

 - brandiran razstavni podest za umestitev razstavnega eksponata,

• objava logotipa in predstavitev razstavljenega eksponata v razstavnem katalogu;

• objava logotipa in predstavitev razstavljenega eksponata na spletni strani Gospodarske zbornice Slovenija;

• objava logotipa razstavljavca na platnu v dvorani, v času otvoritvenega dogodka;

• objava logotipa razstavljavca na LCD zaslonih, nameščenih v Domu gospodarstva, v času otvoritvenega dogodka;

• možnost B2B srečanj z mednarodnimi delegacijami, ki v času razstave obiščejo GZS;

• promocija razstave.

+ Možnost najema LCD zaslona v velikosti 50 inch
za prikaz video vsebin, v vrednosti 300 € +DDV 

2. Paket FUTURE CIRCLES

Vrednost paketa: 500 € + DDV



2. Paket FUTURE CIRCLES RAZISKOVALNE ORGANIZACIJE in START-UP PODJETJA
• Samostojen razstavni prostor v velikosti 3 m2, ki vključuje:

- steno v velikost 1,5 x 2 m, namenjeno objavi predstavitvenega teksta in logotipa,

 - brandiran razstavni podest za umestitev razstavnega eksponata,

• objava logotipa in predstavitev razstavljenega eksponata v razstavnem katalogu;

• objava logotipa in predstavitev razstavljenega eksponata na spletni strani Gospodarske zbornice Slovenija;

• objava logotipa razstavljavca na platnu v dvorani, v času otvoritvenega dogodka;

• objava logotipa razstavljavca na LCD zaslonih, nameščenih v Domu gospodarstva, v času otvoritvenega dogodka;

• promocija razstave.

Vrednost paketa: 300 € +DDV

+ Možnost najema LCD zaslona v velikosti 50 inch
za prikaz video vsebin, v vrednosti 300 € +DDV



3. Posebni paket PROMO+
V sklopu posebnega paketa PROMO+ vam ponujamo širše oblike promocije vašega podjetja in izdelkov po prostorih GZS in uporabo 

prostorov ter produktov GZS v času otvoritve in trajanja razstave Future Circles. 

• Projekcija na vhodu v Dom gospodarstva, iz garaže, v času trajanja razstave.

• Promocija v dvigalu, v času trajanja razstave.

• Promocija na otvoritvenem dogodku (projekcija promocijskega videa v okviru konference, postavitev roll-upa, stojnice s 

promocijskim gradivom).

• Video prispevek, (do 3 min) posnet na dan otvoritve razstave in diseminacija po socialnih omrežjih.

• Druge možnosti po dogovoru.

Vrednost paketa: oblikovana na podlagi obsega in 
vrste usklajenih promocijskih aktivnosti in vsebin.



2. Paket FUTURE CIRCLES RAZISKOVALNE ORGANIZACIJE in START-UP PODJETJA
Vrednost paketa: 300 € +DDV*

3. Posebni paket PROMO+
Vrednost paketa: oblikovana na podlagi obsega in 
vrste usklajenih promocijskih aktivnosti in vsebin.

1. Paket FUTURE CIRCLES
Vrednost paketa: 500 € + DDV*

PAKETI:

*+ Možnost najema LCD zaslona v velikosti 50 inch
      za prikaz video vsebin, v vrednosti 300 € +DDV


