CENIK MARKETINŠKIH STORITEV za leto 2020
1. SPONZORIRANJE
S pogodbo med sponzorjem in ZNS se določi obseg poslovnega sodelovanja, glede na vrsto sponzoriranja.

DIAMANTNI SPONZOR









Uporaba naziva Diamantni sponzor
GRATIS udeležba petih udeležencev iz podjetja na vseh izobraževanjih in prireditvah, katere
organizira ZNS
Ime in logotip podjetja, primerne velikosti, se pojavlja na uradni in reklamni dokumentaciji ZNS
Predstavitev sponzorja na spletni strani ZNS
Na vseh prireditvah ZNS bo imel sponzor možnost razstavnega prostora s postavitvijo razstavnega
panoja primerne velikosti v času dogodka (skladno prostorski razpoložljivosti)
Objava sponzorja na spletni strani ZNS in sponzor se predstavi
Direkten link na sponzorjevo spletno stran

1.0 ZLATI SPONZOR














3.500 EUR +DDV

Uporaba naziva Srebrni sponzor
GRATIS udeležba dveh udeležencev iz podjetja na vseh izobraževanjih in prireditvah, katere
organizira ZNS
Ime in logotip podjetja, primerne velikosti, se pojavlja na uradni in reklamni dokumentaciji ZNS .
Na vseh prireditvah ZNS bo imel sponzor možnost razstavnega prostora s postavitvijo razstavnega
panoja primerne velikosti v času dogodka (skladno prostorski razpoložljivosti)
Objava sponzorja na spletni strani ZNS
Direkten link na sponzorjevo spletno stran

1.2. BRONASTI SPONZOR


5.000 EUR+DDV

Uporaba naziva Zlati sponzor
GRATIS udeležba treh udeležencev iz podjetja na vseh izobraževanjih in prireditvah, katere
organizira ZNS
Ime in logotip podjetja, primerne velikosti, se pojavlja na uradni in reklamni dokumentaciji ZNS .
Na vseh prireditvah ZNS bo imel sponzor možnost razstavnega prostora s postavitvijo razstavnega
panoja primerne velikosti v času dogodka (skladno prostorski razpoložljivosti)
Objava sponzorja na spletni strani ZNS in sponzor se predstavi
Direkten link na sponzorjevo spletno stran

1.1 SREBRNI SPONZOR



10.000 EUR +DDV

2.000 EUR+DDV

Uporaba naziva bronasti sponzor.
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GRATIS udeležba enega udeleženca iz podjetja na vseh izobraževanjih in prireditvah, katere
organizira ZNS
Ime in logotip podjetja, primerne velikosti, se pojavlja na uradni in reklamni dokumentaciji ZNS.
Na vseh prireditvah ZNS bo imel sponzor možnost razstavnega prostora s postavitvijo razstavnega
panoja, primerne velikosti, v času dogodka. (skladno prostorskim razpoložljivosti)
Objava sponzorja na spletni strani ZNS
Direkten link na sponzorjevo spletno stran

1.3. SPONZOR







1.000 EUR +DDV

Uporaba naziva sponzor.
GRATIS udeležba enega udeleženca iz podjetja na vseh izobraževanjih in prireditvah, katere
organizira ZNS
Ime in logotip podjetja, primerne velikosti, se pojavlja na uradni in reklamni dokumentaciji ZNS.
Objava sponzorja na spletni strani ZNS
Direkten link na sponzorjevo spletno stran

2. DONATORSTVO
S pogodbo med donatorjem in ZNS se določi znesek donacije. Donatorju se omogoči objavo v
publikacijah ZNS na njegovo željo, ostale udeležbe v akcijah ZNS pa po dogovoru.

3. DRUGE MOŽNOSTI REKLAMNEGA SODELOVANJA
3.1.

DELITEV REKLAMNIH MATERIALOV NA POSAMEZNI PRIREDITVI ZNS 600 EUR

3.2.

OBJAVA REKLAMNEGA OGLASA NA SPLETNIH STRANEH ZNS 500 EUR

3.3.

PRODAJA IZDELKOV NA POSAMEZNI PRIREDITVI ZNS

po dogovoru

3.4.

REKLAMIRANJE NA SPLETNI STRANI ZNS
(objava na spletni strani, povezava na spletno stran sponzorja…)

po dogovoru

3.5. PROPAGANDNE STORITVE na prireditvah ZNS:
A. Razstavni prostor primerne velikosti
B. Postavitev panoja primerne velikosti
C. Objava v biltenu ZNS – Nabavnik.si

700 EUR
600 EUR
400 EUR

3.6. Posebni dogovori o sodelovanju

Na vse zgornje cene se dodatno obračuna DDV.
Možni so tudi drugi dogovori o reklamnem sodelovanju: predstavitev naročnika, prodajnega programa,
posebne promocijske akcije preko združenja ali internetne strani in podobno.
Vse stroške, ki nastanejo pri izdelavi reklamnih panojev in transparentov se zaračunavajo posebej oziroma
dostavi sponzor.
Ljubljana, januar 2020
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