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26. in 27. marca 2019, Portorož 

CENIK SPONZORSKIH PAKETOV



Izkoristimo ugodne razmere 
na trgu za razvoj in dvig 
konkurenčnosti
Konferenca »Biznis in trendi v gradbeništvu«, je 
zasnovana kot dvodnevni dogodek, namenjen vsem, 
ki se ukvarjajo z gradbeništvom v najširšem pomenu 
besede. Glavni cilj konference je prenos najnovejših 
poslovnih in strokovnih znanj na vse nivoje zaposlenih 
v gradbeništvu, stičišče dobrih praks in mnenj.

Vsebina dogodka temelji na predlogih strokovnjakov 
s področja gradbeništva in programskega sveta 
konference, ki v ospredje postavljajo trende in 
novosti v gradbeništvu, ki se jih prikaže skozi uspešne 
praktične primere.

S konferenco Biznis in trendi v gradbeništvu želimo 
pokazati, kako številni igralci v panogi ustvarjajo 
dodano vrednost s projektiranjem, organiziranjem 
gradnje ter izbiro pravih kadrov in materialov kot 
tudi virov financiranja. Osvetlili bomo, kako se je 
vloga »gradbincev« spreminjala skozi čas in kakšna 
je njihova vloga danes, v spremenjenih gospodarskih 
razmerah obenem pa bomo postregli s poslovnimi 
znanji in novostmi, ki jih narekujejo tehnološki 
napredki v industriji in gradbeništvu. S konferenco 
Biznis in trendi v gradbeništvu, ki jo sinergično 
podpirata portal Gradbeništvo in revija Mineral želimo 
prispevati k razvoju stroke ter k večjemu zavedanju 
promocije gradbeništva nasploh.
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  gradbenih podjetjih,

  inženirskih podjetjih,

  projektantskih hišah,

   podjetjih, ki so interesno povezani z 
gradbeništvom (dobavitelji materiala,  
nadzorniki,...);

  investitorjih,

   ostali širši strokovni javnosti    
(študentje, strokovni mediji). 

S konferenco si želimo zbrati vsa najpomembnejša imena slovenskega širšega 
gradbenega trga, kar jim bo omogočilo, da iz prve roke slišijo o novostih, trendih 
in priložnostih v gradbeništvu in si hkrati ustvarijo neprecenljive povezave. 
Ključne skupine, ki jih bomo nagovarjali je višji in srednji menedžment v:



+ DDV

Trženjsko-komunikacijske aktivnosti pred konferenco

citylight v velikosti 152x238 
cm, ki bo razstavljen v 
dvorani

glavni
6.000 €

sponzor

Oglaševanje
 objava logotipa sponzorja na vseh samopromocijskih oglasih,  ki napovedujejo 
konferenco v Časniku Finance;

 objava logotipa sponzorja na vseh samopromocijskih oglasih,  ki napovedujejo 
konferenco v reviji Mineral;

 objava logotipa sponzorja na spletni strani dogodka  s povezavo na želeno  
spletno stran sponzorja; 

 objava logotipa sponzorja na zgibanki/letaku;
 objava logotipa v e-mailingu;
 posebno pojavljanje v oglasni kampanji »Zakaj podpiramo Biznis in trendi v 

gradbeništvu?«, ki bo objavljen v Časniku Finance (2 x objava testimonialnega  
oglasa v  obsegu 1/3 strani);

 objava bannerja v velikosti 300x250 px na spletni strani akademija.finance.si,
 objava bannerja na spletni strani http://www.mineral-revija.si/
 objava video prispevka na spletni strani https://akademija.finance.si;
 predstavitev sponzorja na spletni strani dogodka ali objava video vsebine;
 objava video prispevka na spletni strani https://akademija.finance.si;
 objava PR oglasnega članka na spletni strani https://akademija.finance.si;
 objava PR oglasnega članka ali oglasa v velikosti 1/2 v reviji Mineral;
 objava PR oglasnega članka ali oglasa v velikosti 1/3 v spletni reviji 

Akademček.

Neposredno trženje
 newsletter ali pasica v velikosti 600x200px z izključno 
vsebino sponzorja udeležencem konference, ki se ga pošlje 
nekaj dni pred konferenco (možnost komuniciranja posebne 
ponudbe) znotraj uradnega vsebinskega e-maila (poseben 
del e-maila s kreativo skladno z dogovorom). 26
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Trženjsko-komunikacijske aktivnosti po konferenci

Trženjsko-komunikacijske aktivnosti na konferenci

Oglaševanje
 objava logotipa  sponzorja na  
promocijskem panoju konference, ki se  
nahaja v preddverju dvorane,

 imenovanje sponzorja v uvodnem delu 
konference,

 imenovanje sponzorja v dvorani v času, 
ko se na platno ne projicira vsebinska 
prezentacija,

 možnost objave korporativnega 
promocijskega video spota (15 s) v času 
konference.

Sopremljeni 
razstavni prostor 
v octanorm 
konstrukciji v 
velikosti 6m2

 objava logotipa v oglasu z zahvalo  
udeležencem in sponzorjem v Časniku Finance, predvidoma teden dni po konferenci;

 zahvala v reportaži v reviji Mineral;
 objava logotipa v e-zahvali udeležencem;
 uporaba uradnih fotografij konference za  
lastne promocijske namene.

Neposredno trženje
 možnost organizacije tematskega odmora, družabnega srečanja ali 
dogodka znotraj konference;

 opremljeni razstavni prostor v octanorm konstrukciji v velikosti 6m2, 
kjer se sponzor lahko predstavi s predstavitvenim gradivom, opremo 
in sredstvi ter drugimi vidnimi oznakami na konferenci (zastavice,..);

 citylight  v velikosti 152x238 cm, ki bo razstavljen v dvorani
 navedba na interni televiziji hotela v času odmora;
 vlaganje promocijskega gradiva v konferenčno torbo udeležencev; 
 možnost darila ali posebne ponudbe za udeležence v sobah hotela.

Kotizacija
 udeležba 4 predstavnikov sponzorja na konferenci;
 30 odstotkov popusta pri plačilu dodatnih kotizacij za 
zaposlene podjetja sponzorja.
V kvoto pri kotizaciji ni všteto tehnično osebje sponzorja, ki sodeluje pri 
promocijskih aktivnostih sponzorja na razstavnem prostoru. Tehnično osebje 
nima dostopa do predavanj.



Oglaševanje
 objava logotipa sponzorja na vseh samopromocijskih oglasih, ki napovedujejo konferenco v Časniku Finance;
 objava logotipa sponzorja na vseh samopromocijskih oglasih, ki napovedujejo konferenco v reviji Mineral;
 objava logotipa sponzorja na spletni strani dogodka  s povezavo na želeno spletno stran sponzorja; 
 objava logotipa sponzorja na zgibanki/letaku;
 objava logotipa v e-mailingu;
 posebno pojavljanje v oglasni kampanji »Zakaj podpiramo Biznis in trendi v gradbeništvu?«, ki bo objavljen v Časniku 
Finance (1 x objava testimonialnega oglasa v  obsegu 1/3 strani);

 objava bannerja v velikosti 300x250 px na spletni strani akademija.finance.si,
 objava bannerja na spletni strani http://www.mineral-revija.si/
 objava video prispevka na spletni strani https://akademija.finance.si;
 objava PR oglasnega članka na spletni strani https://akademija.finance.si;
 objava PR oglasnega članka ali oglasa v velikosti 1/4 v reviji Mineral;
 objava PR oglasnega članka ali oglasa v velikosti 1/4 v spletni reviji Akademček.

Trženjsko-komunikacijske aktivnosti pred konferenco

veliki
3.000 €

sponzor

+ DDV
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Oglaševanje
 objava logotipa sponzorja na  
promocijskem panoju konference, ki se nahaja  
v preddverju dvorane;

 imenovanje sponzorja v otvoritvenem nagovoru  
s strani Časnika Finance;

 imenovanje sponzorja v dvorani v času, ko se na platno ne 
projicira vsebinska prezentacija,

 možnost objave korporativnega promocijskega video spota 
(15sec) v času konference.

Neposredno trženje
 možnost organizacije tematskega odmora, družabnega 
srečanja ali dogodka znotraj konference;

 opremljeni razstavni prostor v octanorm konstrukciji v velikosti 4m2, kjer 
se sponzor lahko predstavi s predstavitvenim gradivom, opremo in sredstvi ter drugimi vidnimi oznakami na 
konferenci (zastavice,..);

 navedba na interni televiziji hotela v času odmora;
 vlaganje promocijskega gradiva v konferenčno torbo udeležencev. 

Kotizacija
 udeležba 3 predstavnikov sponzorja na 
konferenci;

 30 odstotkov popusta pri plačilu dodatnih 
kotizacij za zaposlene podjetja sponzorja.
V kvoto pri kotizaciji ni všteto tehnično osebje 
sponzorja, ki sodeluje pri promocijskih aktivnostih 
sponzorja na razstavnem prostoru. Tehnično osebje 
nima dostopa do predavanj.

Sopremljeni razstavni prostor v octanorm 
konstrukciji v velikosti 4m2

Trženjsko-komunikacijske aktivnosti na konferenci

 objava logotipa v oglasu z zahvalo  
udeležencem in sponzorjem v Časniku Finance, predvidoma teden dni po konferenci;

 zahvala v reportaži v reviji Mineral;
 objava logotipa v e-zahvali udeležencem;
 uporaba uradnih fotografij konference za  
lastne promocijske namene.

Trženjsko-komunikacijske aktivnosti po konferenci



Oglaševanje
 objava logotipa sponzorja na vseh samopromocijskih oglasih, 
 ki napovedujejo konferenco v Časniku Finance;

 objava logotipa sponzorja na vseh samopromocijskih oglasih,  
ki napovedujejo konferenco v reviji Mineral;

 objava logotipa sponzorja na spletni strani dogodka  s povezavo na  
želeno spletno stran sponzorja; 

 objava logotipa sponzorja na zgibanki/letaku;
 objava logotipa v e-mailingu;
 objava bannerja v velikosti 300x250 px na spletni strani akademija.finance.si;
 objava bannerja na spletni strani http://www.mineral-revija.si/;
 objava PR oglasnega članka na spletni strani https://akademija.finance.si.

Trženjsko-komunikacijske aktivnosti pred konferenco

sponzor
2.000 € + DDV
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Kotizacija
 udeležba 2 predstavnikov sponzorja na konferenci;
 30 odstotkov popusta pri plačilu dodatnih kotizacij 
za zaposlene podjetja sponzorja.

V kvoto pri kotizaciji ni všteto tehnično osebje sponzorja, ki 
sodeluje pri promocijskih aktivnostih sponzorja na razstavnem 
prostoru. Tehnično osebje nima dostopa do predavanj.

Oglaševanje
 objava logotipa  sponzorja na promocijskem panoju 

konference, ki se nahaja v preddverju dvorane;
 imenovanje sponzorja v otvoritvenem nagovoru s strani 

Časnika Finance;
 imenovanje sponzorja v dvorani v času, ko se na platno 
ne projicira vsebinska prezentacija.

Neposredno trženje
 razstavni prostor (miza in dva stola), kjer se sponzor 
lahko predstavi s predstavitvenim gradivom,  
 opremo in sredstvi ter drugimi vidnimi oznakami na 
konferenci (zastavice,..);

 navedba na interni televiziji hotela v času odmora;
 Cityligth v prostoru pred dvorano

 objava logotipa v oglasu z zahvalo udeležencem in sponzorjem v Časniku Finance, predvidoma teden dni po 
konferenci;

 objava logotipa v e-zahvali udeležencem;
 zahvala v reportaži v reviji Mineral;
 uporaba uradnih fotografij konference za lastne promocijske namene.

Trženjsko-komunikacijske aktivnosti na konferenci

citylight v velikosti 152x238 cm, 
ki bo pred dvorano

Trženjsko-komunikacijske aktivnosti po konferenci



Oglaševanje
 objava logotipa sponzorja na promocijskem panoju konference, ki se nahaja v 

preddverju dvorane;
 imenovanje sponzorja v otvoritvenem nagovoru s strani  Časnika Finance;
 imenovanje sponzorja v dvorani v času, ko se na platno ne projicira vsebinska 
prezentacija.

Neposredno trženje
 Cityligth v prostoru pred dvorano

Kotizacija
 udeležba 1 predstavnika sponzorja na konferenci;
 30 odstotkov popusta pri plačilu dodatnih kotizacij za 
zaposlene podjetja sponzorja.

Trženjsko-komunikacijske aktivnosti po konferenci
 objava logotipa v e-zahvali udeležencem;
 zahvala v reportaži v reviji Mineral;
 uporaba uradnih fotografij konference za lastne promocijske namene.

Boštjan Paušer 
T: +386 1 309 15 39
M: +386 41 874 471
E: bostjan.pauser@bmslovenia.si

kontakti
Maja Levstek 
T: +386 1 309 14 83
M: +386 41 874 471
E: maja.levstek@bmslovenia.si

Business Media d.o.o. 
Bleiweisova 30, 1000 Ljubljana / www.mineral-revija.si

citylight v velikosti 152x238 cm, 
ki bo pred dvorano

Trženjsko-komunikacijske aktivnosti pred konferenco

prijatelj
1.200 €

konference

+ DDV
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