
Naziv razstavljalca (za vpis  zbornik) Registrirana dejavnosti

ID št. za DDV: 

Ulica/Poštna št. in kraj: Naziv in enota banke:

Davčni zavezanec : DA NE

Osnovna ponudba (izdelka, storitve) ali kratek opis dejavnosti:

Na razstavi Inovativnost izzivi gospodarskega razvoja 2011 bomo predstavili:

Sodelovali bomo na                                                           A/ MEDNARODNEM FORUMU NAPREDNIH TEHNOLOGIJ
                                                                                          B/ FORUMU MALIH IN SREDNJIH PODJETIJ
Naslov prispevka:

Avtor prispevka

Odgovorna oseba: Telefon odgovorne osebe:

Mobilni telefon odgovorne osebe: Spletna stran podjetja:

Predstavnik razstavljalca, ki bo prisoten na razstavnem prostoru

Mobilni telefon kontaktne osebe:  Fax:

E-mail kontaktne osebe: Ali imate registrirano blagovno                        DA      NE 
znamko ali patent?                                      DA      NE

Za objavo v katalogu razstavljalcev prireditve prilagam:

Za uporabo na projekciji na Evropskem odru:

Za objavo članka/prispevka prilagam datoteko:

a) besedni zapis za objavo v zborniku (omejeno na 200 
besed v slovenskem jeziku in 200 z angleškim prevodom) 
b) logotip  (TIFF, CDR, EPS, AI, PDF) za tisk 
c) predstavitev podjetja oziroma ideje v Power point formatu
d) video film v elektronskem formatu
e) članek (do 5 strani A4 standardnega formata) 

PRIJAVNICA ZA SODELOVANJE NA PRIREDITVI IZZIVI GOSPODARSKEGA RAZVOJA 2012

NAROČAMO (obkroži ustrezno oznako)
A.1. Za razstavljalca: 
Neopremljen razstavni prostor 6 m2 (miza + 2 stola, napis brez logotipa) 

200 EUR

A.2. Za inštitucije podpornega okolja: 
Neopremljen razstavni prostor 10 m2 (miza + 2 stola, napis brez logotipa) 

500 EUR

A.3. Za inovatorje in inovativna podjetja
Prijavitelji inovacij, uvrščenih na tekmovanje za izbor inovacij Osrednjeslovenske 
imajo na voljo razstavni prostor 4 m2, (miza, stol, napis brez logotipa, električni pri-
ključek si urejajo sami) 

več informacij 
0158 98 174

A.4. Skupinski nastop na razstavnem prostoru 12 m2 - najmanj 5 nastopajočih. 
Organizator lahko posreduje pri iskanju patnerjev za skupni nastop.

50 EUR za posamez. 
razstavljalca;  

več informacij 01 58 98174

B/ PREDSTAVITEV NA EVROPSKEM ODRU - 15 MINUT Z  
MODERATORJEM

70 EUR

OPOMBA!
Električni priključek in dodatna oprema niso vključeni v ponudbi organizatorja in jo je potrebno posebej naročiti po  
ceniku ponudnika razstavnega prostora GR Ljubljana! Več informacij 01 58 98 174 ter na mojca.pavlic@gzs.si
*v celotni dvorani je omogočen wireless dostop
V cenah ni upoštevan zakonsko določen davek na dodano vrednost. Določila pravilnika o splošnih pogojih sodelovanja 
na sejmu so sestavni del pogodbe.
20 % popust za člane se obračuna ob izdaji računa. MOŽNOST PLAČILA NA DVA OBROKA.
Žig in podpis razstavljalca Datum


