Dimičeva 9,1000 Ljubljana
www.ozljubljana.si
E: mojca.pavlic@gzs.si
T: 01 58 98 174, 01 58 98 175

A/ RAZSTAVNI PROSTOR NA PRIREDITVI INOVATIVNOST

Znanje pot v prihodnost

2011

CENA

23.maj 2011
A.1. Za podjetja:
Neopremljen razstavni prostor 6 m2 (miza + 2 stola, napis brez logotipa) za
čas prireditve (električni priključek ni vključen v ponudbi!)
• 5 –kratna radijska objava imena razstavljalca v radijski oddaji PIP-Poslovni
izzivi in priložnosti na Radiu Europa 05 (ob četrtkih med 11.30 in 12.15 uro)
• Vpis v skupni katalog prireditve Inovativnost – izzivi gospodarskega razvoja 2011
• Navedba razstavljalca na skupnem sejemskem panoju ob vhodu na
prireditev

200 EUR

A.2. Za inštitucije podpornega okolja:
Neopremljen razstavni prostor 10 m2 (miza + 2 stola, napis brez logotipa) za
čas prireditve (električni priključek ni vključen v ponudbi!)
• 10 –kratna radijska objava imena razstavljalca v radijski oddaji PIP-Poslovni
izzivi in priložnosti na Radiu Europa 05 (ob četrtkih med 11.30 in 12.15 uro)
• Predstavitev v skupnem katalog prireditve Inovativnost – izzivi gospodarskega razvoja 2011 (članek in ilustracije pripravi naročnik lektorirano in v
elektronski obliki, primerni za tisk)
• Navedba razstavljalca na skupnem sejemskem panoju ob vhodu na
prireditev
• Objava bannerja razstavljalca na spletni strani www.ozljubljana.si

500 EUR

A.3. Za inovatorje in inovativna podjetja
• Prijavitelji inovacij, uvrščenih na tekmovanje za izbor inovacij, imajo na
voljo razstavni prostor 4 m2, (miza, napis brez logotipa) (Električni priključek
ni vključen v ponudbi!)

več informacij
01 58 98 174

A.4. Skupinski nastop na raztavnem prostoru 12 m2 - do 10 nastopajočih

50 EUR za posamezno podjetje

(brez DDV).

Za člane GZS OZ
Ljubljana velja
20 % popust.
(brez DDV).

več informacij
01 58 98 174

B/ PREDSTAVITEV NA EVROPSKEM ODRU - 20 MINUT Z MODERATORJEM
•

70 EUR

(brez DDV).

Vašo inovacijo, ponudbo, podjetje ali zamisel lahko predstavite v obliki
pogovora, ali kratkega režiranega skeča z moderatorjem na Evropskem
odru. Za natančnejši dogovor o načinu in vsebini vašega sodelovanja nas
pokličite, da se dogovorimo o podrobnostih. Na vaša vprašanja pa vam
lahko odgovorimo tudi pred tem časom na telefonski številki 01 58 98 174

Dodatne informacije v zvezi s programom: GZS OZ Ljubljana, Dimičeva 9, T: 01 58 98 174,
E: mojca.pavlic@gzs.si www.ozljubljana.si

