
 

 

 

SPOŠTOVANI SPONZOR, DONATOR!  
 

Društvo Ekologi brez meja, Ministrstvo za okolje in prostor Republike Slovenije ter Služba vlade 

RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko pripravljamo Konferenco o krožnem gospodarstvu, 

ki bo 3. novembra 2015 potekala na Brdu pri Kranju. Del materialnih stroškov konference bo 

pokrilo Ministrstvo za okolje in prostor, del vladna služba za kohezijo, da pa bi pokrili še stroške 

organizacije in izvedbe, ki jih nosi društvo, iščemo podporo sponzorjev in donatorjev.  
 

Ciljna skupina 
 

Konferenca je primarno namenjena malim, srednjim in velikim podjetjem, občinam in regijam, 

takoj za tem pa vsem organizacijam - javnim in zasebnim ter posameznikom, ki prepoznavajo 

pomen in potrebo preoblikovanja gospodarstva v smislu zaključevanja krožnih tokov.  

 

Hkrati bo konferenca omogočila povezovanje med slovenskimi in tujimi podjetji, organizacijami 

in posamezniki, tudi z namenom sodelovanja pri razvoju projektov v prihodnje. 

 

Pričakujemo udeležbo preko 300 ljudi.  
  

Program in sklopi konference 
 

Program obsega splošne in konkretne predstavitve krožnega gospodarstva. Sodelovali bodo 

predstavniki trenutno najboljših mednarodnih in slovenskih podjetij, regij in pobud, ki se jim je 

z izzivom prehoda v krožno gospodarstvo uspelo uspešno soočiti. V uvodni del konference bo 

vključena tudi fundacija Ellen MacArthur, ki združuje vodilna podjetja in inovatorje z namenom 

pospeševanja prehoda v krožno gospodarstvo. 
 

Konferenca bo potekala po programu: 

1. Uvodni skupni del - uvodni nagovori in predstavitev modela krožnega gospodarstva 

2. Trije vzporedni sklopi, namenjeni trem različnim tematikam: 

o podjetništvu,   

o lokalnim in regionalnim politikam,   

o področju zapiranja naravnih tokov.  

3. Skupni zaključni del z okroglo mizo 
 

Sponzorstvo in donatorstvo 
 

I . Podpornik 
 

Veseli bomo vsake podpore.  

Za  vrednost donacij od 500 do 4.999 EUR, vas bomo navedli med "PODPORNIKE" konference 

ter za vas pripravili donatorsko pogodbo, ki jo lahko upoštevati tudi pri davčnih olajšavah. 

 

http://ebm.si/p/circonf/


 

 

 

Vsi podporniki bodo navedeni opisno z logotipi na promocijskih materialih konference, gradivih 

za medije, spletni strani. 
 
II . Sponzor posameznega sklopa 
 

Za vak vzporedni sklop iščemo sponzorja, ki bo imel možnost predstaviti svoje delovanje in 

projekte prijavljenim na posamezni sklop. Na voljo so vse kapacitete v dvorani, v času pred, med 

in po zaključku. 

 

Naziv sponzorstva SPONZOR POSAMEZNEGA SKLOPA 

Vrednost sponzorstva 5.000 EUR (brez DDV) 

PRAVICE SPONZORJA 
PROMOCIJA IN SPLETNA STRAN 

Navajanje podjetja kot sponzorja na spletni strani konference 

Prilagoditev barve sklopa (spletna stran, program), skladno z barvami CGP podjetja 

Navajanje podjetja (logotip) kot sponzorja na promocijskih in drugih materialih konference 

(vabila, zloženke, konferenčni program in drugi materiali) 

Navajanje podjetja kot sponzorja na facebook in twitter strani organizatorja EBM 

Navajanje podjetja (logotip) kot sponzorja v TV, radijskih in tiskanih oglasih* 

Objava logotipa v video posnetkih predstavitev govorcev posameznega sklopa (objavljeno 

naknadno na youtube kanalu organizatorja) 

KONFERENCA 

Predvajanje oglasov na platnu / zaslonih v konferenčni dvorani v času odmorov pred in po 

koncu panela; v primeru glavnega sponzorja tudi v času kosila 

Postavitev reklamnih panojev sponzorja v dvorani med izvedbo sponzoriranega sklopa 

Razdelitev promocijskih materialov udeležencem panela (po dogovoru z organizatorjem) 

SPOROČILA ZA JAVNOST 

Navajanje podjetja kot sponzorja v komunikaciji z mediji (gradivo za medije, sporočilo za 

javnost-logotip) 

OBVEZNOSTI SPONZORJA 

OBVEŠČANJE 

Informiranje o konferenci v internih gradivih, poslovnih poročilih 

Informiranje poslovnih partnerjev o sponzorstvu (pošiljanje vabil) 

IZPLAČILO 

Izplačilo sponzorstva v dveh delih - 1. polovica ob podpisu pogodbe, 2. polovica do konference 

Za vse dodatne informacije vas prosimo, da nas kontaktirate. 

Urša Zgojznik 

E: ursa.zgojznik@ocistimo.si 

T: 041 793 584 

mailto:ursa.zgojznik@ocistimo.si

