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POKROVITELJSKA PONUDBA ZA 60. IFC PORTOROŽ 2020 

16.-18.09.2020 

 
GENERALNI POKROVITELJ 

 
Za 6000 EUR (brez DDV) vam ponujamo: 

 
 objava logotipa podjetja na prvi  strani spletnega naslova Društva www.drustvo-livarjev.si, v 

času od januarja do novembra 2020 
 objava prispevka o podjetju v obsegu 5 strani v Livarskem vestniku v letu 2020 
 obojestransko reklamo velikosti A4-formata v zborniku izvlečkov predavanj  
 objavo logotipa na vabilu  in urniku  posvetovanje 
 stalno predvajanje logotipa podjetja v glavni plenarni dvorani in predverju ali možnost 

postavitve večjega  transparenta   
 dve brezplačni udeležbi na posvetovanju (mišljeno na kotizacijo in družabni program) 
 udeležba od tretjega udeleženca naprej po znižani kotizaciji 150 EUR 
  javno zahvalo za pokroviteljstvo ob otvoritvi posvetovanja in drugih priložnostih 

 
ZLATI POKROVITELJ  

 
Za 5000 EUR (brez DDV) vam ponujamo: 
 

 Objavo ½ stranskega reklamnega oglasa v   Livarskem vestniku  
 dve brezplačni udeležbi na posvetovanju 
 objavo logotipa na   spletnih straneh Društva livarjev Slovenije  
 objava logotipa na urniku  in vabilu za posvetovanje 
 objavo reklamnega oglasa v Zborniku predavanj na formatu A4 obojestransko 
 stalno predvajanje logotipa podjetja v glavni plenarni dvorani in predverju  ali možnost 

postavitve transparenta 
 javno zahvalo ob otvoritvi posvetovanja in drugih priložnostih 

 
SREBRNI POKROVITELJ 

 
Za 2500 EUR (brez DDV) vam ponujamo: 
 

 objavo ¼ -stranskega reklamnega oglasa v   Livarskem vestnikau  
 ena brezplačna udeležba na posvetovanju 
 objavo logotipa na   na spletnih straneh Društva livarjev Slovenije 
 objavo logotipa na urniku posvetovanja in vabilih 
 objavo reklamnega oglasa v Zborniku predavanj na formatu A4 
 navedbo podjetja na tabli v preddverju razstave ali plenarne dvorane 
 javno ustno zahvalo ob otvoritvi posvetovanja in pri drugih priložnosti 

 
 
 
 

http://www.drustvo-livarjev.si/
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BRONASTI POKROVITELJ 

 
Za 1500 EUR (brez DDV) vam ponujamo: 
 

 objavo logotipa v Livarskem vestniku v velikosti 1/8 strani 
 objavo logotipa   na spletnih straneh Društva livarjev Slovenije 
 navedbo podjetja na tabli v preddverju razstave ali plenarne dvorane 
 javno ustno zahvalo ob otvoritvi posvetovanja in pri drugih priložnostih 
 prilaganje vašega promocijskega gradiva k zborniku posvetovanja 

 
Organizacijski odbor 
mag. Mirjam Jan Blažič, predsednica 
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