
Spoštovani,

pred vami je nova ponudba za sodelovanje na že 5. konferenci MSP (za mikro, mala in srednja podjetja), z osred-
njo temo »VARNO V DIGITALNO«. Vsebinska rdeča nit konference je »Kako se spopasti s pastmi pri uvajanju 
novosti v varstvu osebnih podatkov (GDPR)?  

Upamo, da se nam boste pridružili na dogodku, ki obravnava izredno aktualno tematiko, istočasno pa tudi uvaja 
visoke �nančne sankcije od 25.5.2018 dalje. Na dogodku pričakujemo 150 podjetij (max kapaciteta dvorane).  

Vaše oglaševanje bo vidno, ne le na samem dogodku, ampak tudi v 5000 izdanih izvodih revije Veter, ki izide po 
konferenci. Prav tako bo poslano preko e-maila na nekaj tisoč podjetnikov. Glasilo bo vsebovalo poseben                 
tematski vodič »Kako se lahko mala in srednja podjetja konkretno pripravijo na novo uredbo (GDPR)«. 

Pridružite se nam pri sooblikovanju dogodka in izkoristite potencial oglaševanja!

Cenik OGLASOV v 10. številki glasila VETER

Cenik SPONZORSTVA - Pokrovitelj dogodka 5. konferenca MSP

Ovitek, notranja stran ovitka (prva), 1/1, barvno (210 x 220 mm) 1200 €
Notranja stran, 1/1, barvno (210 x 220 mm) 900 €
Notranja stran, 1/2, barvno (210 x 140 mm) 650 €
Notranja stran, 1/4, barvno (116 x 110 mm) 460 €
Notranja stran, baner, pokončen, barvno (55 x 220 mm) 350 €
Notranja stran, baner, ležeč, barvno (177 x 55 mm) 320 €
Promocijska ulica (vključena oprema: miza, stol, elektrika po dogovoru):

* VEČJI prostor 3 m² 300 €
* MANJŠI prostor 1,5 m² 200 €

250 €
PR članek 50 % cene oglasa

KROVNI POKROVITELJ KONFERENCE cena paketa 2500 €

• Celostranski oglas v glasilu Veter (zadnja zunanja stran)
• 5-minutna predstavitev
• Pingvin v glavni dvorani
• Logotip sponzorja na pozdravnih prosojnicah posveta (začetek-odmor-konec)
• Zahvala pokrovitelju – v uvodu in ob zaključku posveta
• Promocijska ulica: večji prostor 
• PR članek 1 stran

• Objava logotipa z zahvalo v glasilu Veter

Vlaganje gradiva v konferenčne mape

• Vlaganje gradiva v konferenčne mape

• 5 kotizacij za dogodek
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POSEBNI POKROVITELJ KONFERENCE cena paketa 1900 €

• Celostranski oglas v glasilu Veter (notranja stran ovitka)
• 5-minutna predstavitev
• Logotip sponzorja na pozdravnih prosojnicah posveta (začetek-odmor-konec)
• Zahvala pokrovitelju – v uvodu in ob zaključku posveta
• Promocijska ulica: večji prostor
• PR članek 1 stran

• Objava logotipa z zahvalo v glasilu Veter

ZLATI PAKET cena paketa 1300 €

• Celostranski oglas v glasilu Veter 
• Logotip sponzorja na pozdravnih prosojnicah posveta (začetek-odmor-konec)
• Zahvala pokrovitelju – v uvodu in ob zaključku posveta
• Promocijska ulica: večji prostor
• PR članek 1 stran

• Objava logotipa z zahvalo v glasilu Veter

SREBRNI PAKET cena paketa 950 €

• Oglas 1/2 strani v glasilu Veter 
• Logotip sponzorja na pozdravnih prosojnicah posveta (začetek-odmor-konec)
• Promocijska ulica: manjši prostor
• PR članek 1/2 strani

• Objava logotipa z zahvalo v glasilu Veter

BRONASTI PAKET cena paketa 700 €

• Oglas 1/4 strani v glasilu Veter
• Logotip sponzorja na pozdravnih prosojnicah posveta (začetek-odmor-konec)
• Promocijska ulica: manjši prostor
• PR članek 1/4 strani

• Objava logotipa z zahvalo v glasilu Veter

Cene ne vključujejo DDV. Osnova za izvedbo storitve je pisno naročilo. Rok plačila je 8 dni po opravljeni storitvi. Člani GZS 
Podjetniško trgovske zbornice imajo 20 % popusta (popust velja samo, če so poravnane vse  obveznosti do GZS PTZ).

• Vlaganje gradiva v konferenčne mape

• 4 kotizacije za dogodek

• Vlaganje gradiva v konferenčne mape

• 3 kotizacije za dogodek

• Vlaganje gradiva v konferenčne mape

• 2 kotizaciji za dogodek

• Vlaganje gradiva v konferenčne mape

• 1 kotizacija za dogodek

Ljubljana, 9. februar 2018


