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STROKOVNI POSVET DRUŠTVA ZA CESTE SEVEROVZHODNE SLOVENIJE 

MARIBORSKI PROMETNI INFRASTRUKTURNI 

IZZIVI DO LETA 2030 

 

SPONZORSKE PRILOŽNOSTI 

Spoštovani, 
 
Vabimo Vas, da postanete sponzor letošnjega strokovnega posveta, kjer boste lahko predstavili vaše 
podjetje in dejavnosti. 
  
Na posvetu pričakujemo do 150 udeležencev s strani pristojnih ministrstev, predstavnike investitorjev, 
strokovnih služb, predstavnike gospodarstva, urbanistov in projektantov, sredstev javnega obveščanja 
in drugih. Dogodek vsem udeležencem daje možnost za izmenjavo strokovnih pogledov in stališč, za 
dodatne ocene in odgovore na področju infrastrukturnih izzivov v mestu Maribor. 
 
 

sponzorstvo 1   

prispevek 2.500 EUR 

- šest brezplačnih kotizacij 

- razstavni prostor pred dvorano v velikosti 15m2 

- predstavitev sponzorja na spletni strani društva 

- postavitev dveh razstavnih panojev pred vhodom v dvorano posveta 

- predstavitev logotipa v video projekciji pred in v odmoru posveta 

sponzorstvo 2   

prispevek 1.500 EUR 

- štiri brezplačne kotizacije 

- razstavni prostor pred dvorano v velikosti 5m2 

- predstavitev sponzorja na spletni strani društva 

- postavitev dveh razstavnih panojev pred vhodom v dvorano posveta 

- predstavitev logotipa v video projekciji pred in v odmoru posveta 

sponzorstvo 3   

prispevek 1.000 EUR 

- dve brezplačne kotizacije 

- predstavitev sponzorja na spletni strani društva 

- en razstavni pano v preddverju prireditvenega prostora 

- predstavitev logotipa kot video projekcija na prireditvi 

sponzorstvo 4   

prispevek 750 EUR 

- eno brezplačno kotizacijo  

- predstavitev sponzorja na spletni strani društva 

- predstavitev logotipa kot video projekcija na prireditvi 

sponzorstvo 5   

prispevek 500 EUR 

- predstavitev sponzorja na spletni strani društva 

- predstavitev logotipa kot video projekcija na prireditvi 
 
 

Prosimo vas, da nam izpolnjeno Sponzorsko prijavnico vrnete na elektronski naslov društva 
DCM:  dcm.fgpa@um.si.  

Na podlagi vaše prijavnice vam bomo posredovali Sponzorsko pogodbo z računom. 

Kontaktni osebi: Gregor Ficko, 041-359-700, in Matej Moharić, 041-891-030. 
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SPONZORSKA PRIJAVNICA 

Sponzor:  

Naslov:  

Identifikacijska 
številka: 

 

Davčni zavezanec: DA NE Davčna številka: 

Ki ga zastopa  

Telefon:  

E-pošta  

S prijavnico potrjujemo, da želimo prevzeti sponzorstvo strokovnega posveta 

»MARIBORSKI PROMETNI INFRASTRUKTURNI IZZIVI DO LETA 2030« 

 

Oblika sponzorstva (označite) 

 prevzem sponzorstva 1 

 prevzem sponzorstva 2 

 prevzem sponzorstva 3 

 prevzem sponzorstva 4 

 prevzem sponzorstva 5 

 

S prispevkom:  

Prijavnico izpolni(a) dne: 

 

Prosimo vas, da nam izpolnjeno Sponzorsko prijavnico vrnete na elektronski naslov 
društva DCM:  dcm.fgpa@um.si    

 

Na podlagi vaše prijavnice vam bomo posredovali Sponzorsko pogodbo z računom. 

Zahvaljujemo se vam za finančno podporo posvetovanja. 
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