
POVABILO K SODELOVANJU

Z namenom povezovanja in predstavitev na znanju temelječih inovacij Vas v imenu 
Zveze strojnih inženirjev Slovenije vljudno vabim na 

4. mednarodno konferenco - Akademijo strojništva, 

ki bo 23. oktobra 2014, ob 18. uri v Linhartovi dvorani Cankarjevega doma.

Strojniška stroka s svojo v prihodnost usmerjeno dejavnostjo pomembno prispeva 
k tehnološkemu napredku in dvigu dodane vrednosti slovenskega gospodarstva, 
učinkovito ustvarja in ohranja delovna mesta ter pomembno prispeva k trajnostnim 
ciljem EU in Slovenije. Zveza strojnih inženirjev Slovenije že 53 let učinkovito pov-
ezuje posameznike in organizacije iz akademskega, industrijskega, upravljavskega 
področja ter javne sfere. Hkrati tudi tvorno skrbi za sožitje med generacijami in 
promovira vrhunske inženirske dosežke na domačem in tujem tržišču.

Na dogodku bomo predstavili nekaj najuspešnejših inženirskih podjetij z vrhunskimi 
inovativnimi dosežki, hkrati pa bo enkratna priložnost za strokovno izmenjavo mnenj 
ter poklon najuspešnejšim podjetjem in zaslužnim posameznikom.

Na prireditvi želimo predstaviti razvojne in inovativne dosežke na slovenskih tleh, 
zato vas vljudno prosimo za vaše video in slikovno gradivo, ki bo v pomoč k 
celovitosti predstavitve mozaika slovenske ustvarjalnosti.

S pripravo in izvedbo prireditve so povezani tudi določeni stroški, zato Vas vljudno 
prosimo za prispevek, ki bo nedvomno še povečal prepoznavnost in utrdil ugled 
vašega podjetja ter inženirske stroke v Sloveniji. 

Povabilu k sodelovanju prilagamo ponudbo z opisom ugodnosti, ki ste jih lahko 
deležni kot pokrovitelji in upamo, da se boste na naše povabilo pozitivno odzvali.

Prisrčno vabljeni na Akademijo strojništva, ki bo združila slovensko inženirsko moč v 
prijeten dogodek. 

S spoštovanjem,

prof. dr. Iztok Golobič
predsednik
Zveza strojnih inženirjev Slovenije

ZVEZA STROJNIH INŽENIRJEV SLOVENIJE

AKADEMIJA STROJNIŠTVA
LJUBLJANA, CANKARJEV DOM
23. OKTOBER 2014
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Podjetje

Naslov

Ime in priimek zastopnika za podpis pogodbe o sponzoriranju

Telefon     Faks

Matična št. plačnika         Davčna št. plačnika

Zavezanec za DDV        DA           NE     (obkrožite)

Ime in priimek kontaktne osebe

PONUDBA ZA POKROVITELJE
Pokroviteljstvo lahko obsega naslednje štiri kategorije:
•	 Generalni pokrovitelj
•	 Srebrni pokrovitelj

•	 Zlati pokrovitelj
•	 Bronasti pokrovitelj

10.000 EUR
2.500 EUR

5000 EUR
1.000 EUR

1. Paket GENERALNI POKROVITELJ vključuje:
•	 kratek nagovor generalnega pokrovitelja na Akademiji strojništva,
•	 posebno zahvalo generalnemu pokrovitelju na Akademiji strojništva,
•	 predstavitev generalnega pokrovitelja na Akademiji in v zborniku konference,
•	 oglas generalnega pokrovitelja v zborniku konference - dve strani; prva notranja ali hrbtna stran zbornika konference,
•	 objavo logotipa generalnega pokrovitelja in njegov opis s povezavo na spletni strani dogodka ZSIS,
•	 objavo logotipa z navedbo generalnega pokrovitelja v vabilih, obvestilih in publikacijah dogodka,
•	 možnost postavitve promocijskega platna generalnega pokrovitelja na dogodku,
•	 objavo logotipa z navedbo generalnega pokrovitelja na promocijskem platnu dogodka,
•	 dvostransko objavo predstavitve v notranjosti ter objavo logotipa generalnega pokrovitelja na naslovni strani revije Svet strojništva,
•	 10 VIP vstopnic za dve osebi za Akademijo strojništva, 23. oktobra 2014.
Vrednost paketa GENERALNI POKROVITELJ je 10.000 EUR, DDV ni vštet v ceno.

2. Paket ZLATI POKROVITELJ vključuje:
•	 navedbo in zahvalo zlatemu pokrovitelju na Akademiji strojništva,
•	 predstavitev zlatega pokrovitelja v zborniku konference,
•	 oglas zlatega pokrovitelja v zborniku konference - ena stran,
•	 objavo logotipa zlatega pokrovitelja in njegov opis s povezavo na spletni strani dogodka ZSIS,
•	 objavo logotipa z navedbo zlatega pokrovitelja v vabilih, obvestilih in publikacijah dogodka,
•	 možnost postavitve promocijskega platna zlatega pokrovitelja v času Akademije strojništva in uporaba razstavnega prostora v času 

mednarodne konference v preddverju Cankarjevega doma,
•	 objavo logotipa z navedbo zlatega pokrovitelja na promocijskem platnu dogodka,
•	 enostransko objavo predstavitve v notranjosti ter objavo logotipa zlatega pokrovitelja na naslovni strani revije Svet strojništva,
•	 5 VIP vstopnic za dve osebi za Akademijo strojništva, 23. oktobra 2014. 
Vrednost paketa ZLATI POKROVITELJ je 5.000 EUR, DDV ni vštet v ceno.

3. Paket SREBRNI POKROVITELJ vključuje :
•	 navedbo in zahvalo srebrnemu pokrovitelju na Akademiji strojništva,
•	 logotip srebrnega pokrovitelja v zborniku Akademije strojništva,
•	 oglas srebrnega pokrovitelja v zborniku konference - pol strani,
•	 objavo logotipa in imena srebrnega pokrovitelja s povezavo na spletni strani dogodka ZSIS,
•	 objavo logotipa z navedbo srebrnega pokrovitelja v vabilih, obvestilih in publikacijah dogodka,
•	 možnost uporabe razstavnega prostora na mednarodni konferenci v preddverju Cankarjevega doma 23.  oktobra 2014,
•	 objavo logotipa z navedbo srebrnega pokrovitelja na promocijskem platnu dogodka,
•	 enostransko objavo predstavitve v notranjosti ter objavo logotipa srebrnega pokrovitelja na naslovni strani revije Svet strojništva,
•	 3 VIP vstopnice za dve osebi za Akademijo strojništva, 23. oktobra 2014.
Vrednost paketa SREBRNI POKROVITELJ je 2.500 EUR, DDV ni vštet v ceno.

4. Poket BRONASTI POKROVITELJ vključuje:
•	 logotip bronastega pokrovitelja v zborniku Akademije strojništva,
•	 logotip bronastega pokrovitelja v zborniku konference,
•	 objavo logotipa in imena bronastega pokrovitelja s povezavo na spletni strani dogodka ZSIS,
•	 objavo logotipa z navedbo bronastega pokrovitelja na promocijskem platnu dogodka,
•	 objavo predstavitve na ¼ strani v notranjosti ter objavo logotipa bronastega pokrovitelja na naslovni strani revije Svet strojništva,
•	 1 VIP vstopnica za dve osebi za Akademijo strojništva, 23. oktobra 2014.
Vrednost paketa BRONASTI POKROVITELJ je 1.000 EUR, DDV ni vštet v ceno.
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LJUBLJANA, CANKARJEV DOM
23. OKTOBER 2014

ZVEZA STROJNIH INŽENIRJEV SLOVENIJE
Karlovška cesta 3, 1000 Ljubljana, Slovenija
GSM: 070 858 655, Faks: 01/426 10 42, E-pošta: konferenca@zveza-zsis.si

Predlog pogodbe o pokroviteljstvu - sponzoriranju vam bo poslan najkasneje v 
roku 5 dni po prejemu vaše prijave na naslov Zveza strojnih inženirjev Slovenije.

Izpolnjeno prijavnico pošljite na nslov:

KATEGORIJA POKROVITELJA (označi)

 GENERALNI POKROVITELJ
 ZLATI POKROVITELJ
 SREBRNI POKROVITELJ
 BRONASTI POKROVITELJ
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