
Objava logotipa v zgornji pasici X

Oglas podjetja X X
Promocijski filmček X

Objava logotipa na  vhodni strani 

spletne strani dogodka in na spletnih najavah 

dogodka x x x x x x

Na spletni strani dogodka, podstran "Sponzorji", s 

povezavo na spletno stran sponzorja. x x x x x x

Promocija v času okrogle mize / med odmori 

prireditve / pred določenim predavanjem

med kosilom,

15 min

video pred 

pričetkom 

okrogle mize

med odmorom,  

10 min

med 

odmorom,

10 min

pred 

izbranim 

predavanjem

Na hrbtni strani zbornika predavanj in v programu x x x x x x

x pred kosilom
pred okroglo 

mizo pred odmorom

pred 

odmorom

x x x x x

x x x
celostranski 

oglas x x x x x
x

4 3 2 2 2 2

4.000 € 2.000 € 2.000 € 1.200 € 1.100 € 1.200 €

* omejeno število paketov

Opomba*:

 PONUDBA / NAROČILO SPONZORJEV

V spodnji tabeli so predstavljene  možnosti sponzoriranja, ki so se zaradi epidemiološke situacije prilagodile razmeram. Možne so tudi druge oblike sponzorskega 

sodelovanja, v kolikor se za to dogovorimo. 

V zadnji vrstici tabele prosimo označite, za kakšno vrsto sponzorstva ste se odločili.

Generalni 

sponzor 

dogodka

Sponzor odmora 

med kosilom

Dan slovenskega 

papirništva

sre, 18. 11. 2020

Sponzor 

okrogle mize

Sponzor odmora 

Dan slovenskega 

papirništva 

sre, 18.11.2020

Sponzor 

odmora 

Simpozij 

DITP

Spletni 

sponzor 

dogodka*

Sponzor z 

virtualnim 

razstavnim 

prostorom*

x

2

1.200 €

Za druge oblike podpore prireditve kontaktirajte Petro Prebil Bašin; T: +386 1 58 98 274, E: petra.prebil.basin@gzs.si.

Prosimo označite s križcem vašo izbiro: 

Zaradi epidemiološke situacije bomo dogodek letos izpeljali v spletni različici. Skladno s tem se je cena sponzorstva znižala za 20 %. Novo v sponzorski ponudbi je: 

- virtualni razstavni prostor: vključuje objavo promocijskega videa, fotografij in promocijskega besedila

- promocija v času okrogle mize / med odmori prireditve / pred določenim predavanjem; sponzor ima na voljo čas, ki ga lahko poljubno uporabi za promocijo podjetja (videoposnetek, predavanje, ...)

- on-line sestanek z udeleženci vzporedno z dogodkom; omogočili vam bomo dodaten kanal prek orodja Teams za sestanke z udeleženci

x

x

x

Omemba sponzorja s strani moderatorja 

dogodka.

Navedba sponzorja v programu ob 

sponzoriranem dogodku

On-line sestanek z udeleženci vzporedno z 

dogodkom

Polstranski oglas sponzorja v zborniku 

predavanj - Pdf 

Razstavni prostor na virtualni razstavi

x

Na vhodni strani spletne strani 

Predstavitev logotipa sponzorja 
v velikosti glede na višino sredstev:

Kotizacije za spletno udeležbo 

18. in 19. 11. 2020

ZNESEK (brez 22 % DDV)

x

1



Revija PAPIR

celostranski barvni oglas  (A4; 1/1;  210 x 295 mm) 

polstranski  barvni oglas (1/2;  180 x 137,5 mm) 

zadnja stran ovitka revije (A4; 1/1;  210 x 295 mm) 

Zbornik povzetkov - Pdf

polstranski  barvni oglas (1/2;  160 x 120  mm) 

Oglasna pasica (banner) na spletni strani dogodka (350 x 280 mm)

Oglase, videopredstavitve in banerje, ustrezno tehnično pripravljene (300 dpi, cmyk), je po predhodni rezervaciji treba poslati na naslov:

petra.prebil.basin@gzs.si do 15. oktobra 2020. Cene za oglaševanje se ne glede na obliko dogodka ne spreminjajo.

Revija PAPIR izzide v času prireditve, poleg stalnih naslovnikov revije prejmejo tudi udeleženci Mednarodnega srečanja slovenskega papirništva.

KONTAKTNI PODATKI NAROČNIKA

X DA x NE

Plačilni pogoji
Po oddanem naročilu za sponzoriranje ali oglaševanje bodo sponzorji prejeli Pogodbo o sponzoriranju Mednarodnega srečanja slovenskega papirništva 2020.

Vezano na negotovo epidemiološko situacijo si organizator pridružuje pravico do delne prilagoditve vsebine paketa. 

Sponzorji plačajo dogovorjen znesek na TRR GZS, Združenje papirne in papirno predelovalne industrije: NLB: SI56 0292 4001 7841 495 ali  

SKB: SI56 0310 0100 2177 231, do najkasneje 6.11.2020.

Odpoved
Pisne odpovedi morajo biti poslane na naslov:  GZS, Združenje papirne in papirno predelovalne industrije, Dimičeva 13, 1000 Ljubljana ali E: petra.prebil.basin@gzs.si

najkasneje do 30.10.2020. Do tega dne prispela plačila se v primeru odpovedi vračajo po izvedenem dogodku. 

Prijavnico pošljite do 16. oktobra 2020 na naslov:
GZS, Združenje papirne in papirno predelovalne industrije

Petra Prebil Bašin

Dimičeva 13, SI-1000 Ljubljana

E: petra.prebil.basin@gzs.si

Ime in priimek odgovorne osebe (tiskano):  ___________________________________________________

Datum: ____________________________ Podpis odgovorne osebe naročnika in žig podjetja:______________________________________________

Oglaševanje - naročilo oglasa, pasice

Naročamo (označi z X):

Točen naziv plačnika:

Naziv sponzorja / 

razstavljalca / oglaševalca

Telefonska številka kontaktne osebe

Točen naslov plačnika: 

(ulica, hišna številka)

Kraj, poštna številka, država

Davčna številka plačnika

Davčni zavezanec

Podpisnik(i)  pogodbe (ime in priimek, 

funkcija v podjetju)

Kontaktna oseba na strani

sponzorja / oglaševalca / razstavljalca

E-pošta kontaktne osebe
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