siBIM - SLOVENSKO ZDRUŽENJE ZA
INFORMACIJSKO MODELIRANJE
GRADENJ
Slovenčeva ulica 93, 1000 Ljubljana
E-pošta: contact@sibim.si
TRR: 3500 1000 1147 810

6. Strokovna konferenca:
siBIM 2020 – UREJENI PODATKI SO NOVO ZLATO
3. in 4.11.2020, online mednarodni dogodek
v sodelovanju z DigiPLACE in Zavodom TIGR
SPONZORSKI PAKETI
Prepričani smo, da bi vaše sodelovanje na konferenci prispevalo h kvaliteti konference in tudi
vaši lastni promociji podjetja.
Ponujamo vam sledeče možnosti sponzorstva:

Zlati sponzor

●
●
●
●
●
●

prispevek 500 EUR
štiri brezplačne kotizacije v skupni vrednosti 80 Eur
objava logotipa večje velikosti na spletni strani konference
objava logotipa večje velikosti v mailingih konference
objava logotipa večje velikosti na zaslonu v času odmorov med predstavitvami
predstavitev sponzorja na prvi strani sibim.si od 3.11.2020 do 31.03.2021 *

Srebrni sponzor

●
●
●
●
●
●

prispevek 300 EUR
dve brezplačni kotizaciji v vrednosti 40 Eur
objava logotipa na spletni strani konference
objava logotipa v mailingih konference
objava logotipa na zaslonu v času odmorov med predstavitvami
predstavitev sponzorja na prvi strani sibim.si od 3.11.2020 do 31.01.2021 *

* Za predstavitev sponzorja na prvi strani nam prosim pošljite:opis podjetja v obsegu
približno ½A4strani,2 sliki (sliko logotipa podjetja in sliko povezano z vašo dejavnostjo oz.
projekti),1 reklamno sliko za prvo stran v velikosti 1170x560 slikovnih pik (px), ki ji bomo
dodali logotip konference in pripis »sponzor«
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Prijavnica za sponzorstvo
Sponzor:
Naslov:
Matična številka:
Davčni zavezanec:

DA

NE

Davčna številka:

Ime in priimek zastopnika:
Telefon:
E- pošta:

S prijavnico potrjujemo, da želimo prevzeti sponzorstvo konference siBIM 2019 –– BIM v
praksi
Oblika sponzorstva (označite)
• prevzem sponzorstva Zlati
• prevzem sponzorstva Srebrni
Kraj in datum:
Podpis:

Prosimo vas, da nam izpolnjeno, podpisano in skenirano sponzorsko prijavnico vrnete
na elektronski naslov društva: contact@sibim.si. Kontaktna oseba: Kristijan Barič (tel.
031 467 283)
Na podlagi vaše prijavnice vam bomo posredovali sponzorsko pogodbo s predračunom.
Zahvaljujemo se vam za finančno podporo strokovne konference.

