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Spoštovani! 
 
 
ZADEVA:  Povabilo k sodelovanju na slovenskem pediatričnem kongresu 
 
 
Pred nami je 8. slovenski pediatrični kongres na katerem se srečajo pediatri iz vse države 
in tujine. To srečanje bo v času od 29. septembra do 1. oktobra 2022. Glavne teme bodo 
(glej prilogo) 
 
K sodelovanju vabimo tudi podjetja, da s predstavitvijo svojega programa seznanite 
pediatre, ki delajo na primarni, sekundarni ali terciarni ravni. Svoj »paket« sodelovanja 
lahko sestavite sami, za dodatna vprašanja in dogovore smo vam na razpolago po 
elektronski pošti ali telefonu. 
 
 

 
kategorija 

 
vrednost 

zlati sponzor 10.000 EUR 
srebrni sponzor 7.500 EUR 
bronasti sponzor 5.000 EUR 
sponzor        po dogovoru 

 
 
Zlati sponzor 
 

- Prazen razstavni prostor (brez sten in druge opreme) v izmeri 9 m2 
- Pravica do izbire lokacije razstavnega prostora  
- Objava logotipa v zborniku izvlečkov kongresa, končnem program kongresa in 

spletne strani kongresa 
- Objava 1 strani barvnega oglasa v zborniku izvlečkov kongresa 
- Oglasno gradivo v kongresnih torbah 
- Projekcija logotipa na platno pred predavanji 
- Kotizacija za 2 udeleženca kongresa 
- Izvedba marketinškega predavanja (20 min) 

 
 

 
 

Srebrni sponzor 
 



- Prazen razstavni prostor (brez sten in druge opreme) v izmeri 6 m2 
- Pravica do izbire lokacije razstavnega prostora za zlatim sponzorjem 
- Objava logotipa v zborniku izvlečkov kongresa, spletne strani kongresa in 

končnem program kongresa 
- Objava 0,5 strani barvnega oglasa v zborniku izvlečkov kongresa 
- Oglasno gradivo v kongresnih torbah 
- Projekcija logotipa na platno pred predavanji 
- Kotizacija za 1 udeleženca kongresa 

 
Bronasti sponzor 
 

- Prazen razstavni prostor (brez sten in druge opreme) v izmeri 3 m2 
- Pravica do izbire lokacije razstavnega prostora za zlatim in srebrnim sponzorjem 
- Objava logotipa v zborniku izvlečkov kongresa in končnem program kongresa 
- Objava 0,5 strani barvnega oglasa v zborniku izvlečkov kongresa 
- Oglasno gradivo v kongresnih torbah 
- Projekcija logotipa na platno pred predavanji 

 
 
Sponzor 
 

- Ugodnosti odvisne od višine prispevka, formiranje ustreznega “paketa” 
(dogovorno) 

 
Opcije: 

1. Oglaševanje  
- barvni oglas notranja stran (cela) - 600 EUR 
- barvni oglas notranja stran (1/2) – 350 EUR 
- logotip na spletni strani kongresa – 600 EUR 
- logotip na spletni strani kongresa s povezavo do spletne strani oglaševalca – 900 

EUR 
- gradiva v kongresni torbi – 600 EUR 
2. Drugo: 
- trakovi za značke z imeni: 1200 EUR (prednost sponzorji višjega ranga) 
- kongresne torbe z znakom sponzorja 6000 EUR (isto kot zgoraj)) 
- sponzorstvo družabnih dogodkov (odmori, večerja) z objavo vsebin sponzorja, 

gradivi, objavo logotipa na spletni strani (odvisno od višine kritja dogodka) – 
potrebno definirati 

 
 
ROKI plačil: 4 mesece pred kongresom za sponzorje 
 
Roki odpovedi: pred 90 dnevi – 70 % vplačanega zneska 
Od 90 do 40 dni – 30 % vplačanega zneska 
V 40 dneh pred kongresom ne vračamo vplačil 
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