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Ljubljana, LL.9.2O2O

Povabilo k sodelovanju kot sponzor
29. letne konference Slovenskega zdruienja za kakovost in odlifnost

KAKOVOST V NOVI DOBI, DOBI DOMISUIJE
on-line konferenca

Spoitovanl,

Slovensko zdruEenje za kakovost in odliEnost (SZKO) vsako leto organizira Letno konferenco kakovosti,
katere namen je Sirjenje in udejanjanje kulture kakovosti in odlidnosti ter povezovanje znanj in dobrih
praks tako znotraj kot med posameznimi panogami (industrija, prehrana, zdravstvo, energetika, javna

uprava, lT, kadri ...).

Sredanje predstavlja zelo pomemben dogodek v slovenskem prostoru na podrodju kakovosti, saj se ga

vsako leto udele2i vef kot 300 udeleiencev {utrinke 28. konference si lahko ogledate na naSi soletni
strani.

29. konferenca, ki bo letos potekala 11, in 12. novembra, bo tokrat glede na epidemioloiko situacijo
vezano na COVID-L9 potekala v on-line obliki. Za vas smo pripravili zanimiv vsebinski program z

domadimi in tujimi sogovorniki, ki bo ponudil odgovore na aktualna vpraianja. Med zanimivim
programom bomo poskrbeli tudi za pestro predstavitev nalih podpornikov - sponzorjev.

Po dobi industrializacije in dobi digitalizacije je pred nami nova doba - doba domiiljije. Od nas bo
zahtevala delovanje, ki bo vkljuEevalo nadgradnjo vsega ie znanega in osvojenega, a omogoiala
preboj le ob izjemni agilnosti, izrazito odgovornih in celostnih odloditvah ter nadvse kreativnih idejah,
ki se jih ne bo dalo vzeti, ko jih bo ustvaril svoboden in moden tim. Bolj kot kdaj koli se morajo od tu
naprej posamezni gradniki povezovati v skladno celoto. ln bolj kot kdaj koli mora vzdrina kakovost
bitivodilo, zgled in edini cilj. Prepridani smo, da nam bo s skupnim prizadevanjem uspelo.

Priloinost za predstavitev:

Verjamemo, da izvedba v e-svetu prinaia enake ali celo ved ugodnosti v primerjavi s klasiino izvedbo
kongresa. Tako ielimo tudi letos realizirati dogodek v duhu kakovosti, zaupanja in trajnosti skupaj z
vami ter tako udeleiencem predstaviti podjetja, njihovo vizijo ter proizvode ali storitve.

Oblike sodelovanja smo definirali znotraj spodaj zapisanih sklopov. Z veseljem prisluhnemo tudi vadim
predlogom.



oblika nromociie znesek

Sponzor posameznega modula
r 2 kotizacijiz moinostjo izbire med on line udelelbo ali udeleZbo na

mestu izvedbe konference.
o Najava v vseh naSih oblikah elektronskega komuniciranja.
e Predstavitev z kontinuiranim predvajanjem v izbranem modulu.
o Moinost postavitve rolojev v dvorani, kjer bo on - line potekala

konferenca.
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Sponzor celotne konference - zlati sponzor
e 4 kotizaciji moZnost izbire med on line udeleibo ali udeleibo na

mestu izvedbe konference.
r Najava v vseh nalih oblikah komuniciranja.
o 30 sec video predstavitev z kontinuiranim predvajanjem v vseh

modulih.
o Moinost postaviwe rolojev v dvorani med prenosom, kjer bo on -

line potekala konferenca.
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Sponzor nagradnega irebanja
o l" kotizacija z on line prisotnostjo najava v vseh nalih oblikah

komuniciranja.
r Prisotnost predstavnika na irebanju in minutna predstavitev

podjetja
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Veseli bomo, de boste s svojo prisotnostjo lahko dodali peiat letoSnji konferenci in nam s tem pomagali
pri udejanjanju poslanstva in uresnidevanju vizije D&iti prepoznqven in zaupanjo vreden partner, ki
pomembno prispeva k celavitemu razvoju slovenske druibe<.

Za vei informacij:
Telefon: 01 58 98 490 | E-naslov: info@szko.si

Veselimo se sredanja in uspe5nega sodelovanja z

vami!
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Marko Lotrid, predsednik SZKO
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