
      

         PONUDBA SPONZORJEM  
    DOGODEK 27. DNEVI ZAVAROVALNIŠTVA V SLOVENIJI 

             KDAJ 16. in 17. SEPTEMBER 2021 

                KJE GH BERNARDIN, PORTOROŽ  
(preddverje dvorane Europa) 
 

 

        ZAKAJ SODELOVATI Dnevi zavarovalništva v Sloveniji so osrednji zavarovalniški 

dogodek v Sloveniji. Konference se bo udeležilo več kot 400 

udeležencev, med njimi bodo prisotni tudi vsi vodilni ljudje 

slovenskih zavarovalnic. 

Nudimo vam izredno priložnost vzpostavitve in utrjevanja 

poslovnih vezi z udeleženci naše konference. Sodelovanje na 

konferenci vam prinaša možnost neposrednega komuniciranja z 

zavarovalniškimi strokovnjaki, ki običajno vplivajo na vse ključne 

odločitve v zavarovalnicah. Sponzorstvo je odlična priložnost, da 

si zagotovite opaznost v celotni zavarovalniški javnosti. 

 
 

                              PAKETI SPONZOR (2.000,00 EUR neto / ponudnika) 
Nudimo vam:  
▪ prostor 3 m x 2 m za mizo/stojnico v preddverju konferenčne dvorane, 
▪ internet, 
▪ 2 x brezplačna kotizacija za udeležbo na konferenci, 
▪ objavo vašega logotipa v programu konference in na ekranu ob 

vhodu v dvorano in 
▪ objava vašega logotipa na spletni strani SZZ, s povezavo do vašega 

spletnega mesta. 
 

MINI SPONZOR (1.000,00 EUR neto / ponudnika)  
Nudimo vam:  
▪ 1 x brezplačna kotizacija za udeležbo na konferenci in 
▪ objavo vašega logotipa v programu konference in na ekranu ob 

vhodu v dvorano in 
▪ objava vašega logotipa na spletni strani SZZ, s povezavo do vašega 

spletnega mesta. 
  

MATERIALNI POKROVITELJ prispeva darila in praktične 

nagrade za udeležence konference ali pa donira vodo v plastenkah oz. 
drugo pijačo v času odmorov. V zameno za materialno pokroviteljstvo 
organizator omogoča pokrovitelju objavo logotipa v programu 
konference in na ekranu ob vhodu v dvorano. 



  

 
 

  Z veseljem bomo sprejeli tudi vaš predlog sodelovanja.  
  V okviru možnosti se lahko dogovorimo tudi za bolj    
  unikaten pristop.  

 
             Za vsa promocijska gradiva boste morali poskrbeti sami. 

 

Bodite inovativni in navdušite udeležence konference. 
 

DODATNE INFORMACIJE Vida Ferlan, Služba za izobraževanje, SZZ 

     E-naslov: vida.ferlan@zav-zdruzenje.si, telefon: 01/ 300 93 92 
 

   ROK ZA ODDAJO PONUDBE 31. avgust 2021 

  
 

               Izkoristite priložnost in sodelujte z nami. 

mailto:vida.ferlan@zav-zdruzenje.si

