
Spoštovani.

V Slovenskem združenju za kakovost in odličnost (SZKO) je zavel 
svež veter. Naš največji in najbolj odmeven dogodek s področja 
kakovosti in odličnosti v Sloveniji ob vstopu v četrto desetletje 
obeta kopico novosti. 31. konferenca kakovosti in odličnosti 
prinaša svežo lokacijo, pomladni termin, aktualne teme ter odlične 
sogovorce, ki nagovarjajo izzive sedanjosti.
 
Vabimo vas, da se nam v Ankaranu, 4. in 5. aprila 2023, pridružite 
tudi vi. Verjamemo, da lahko z vašim sponzorstvom več kot 300 
udeležencem konference skupaj približamo dobre prakse in 
odgovorimo na aktualna vprašanja.

Naj bo 31. konferenca kakovosti priložnost, da nas ponovno poveže 
odličnost! 

S spoštovanjem,

Judita Rigler
Predsednica združenja SZKO
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Zlati sponzor (3000 € + DDV)

Srebrni sponzor (1500 € + DDV)

Bronasti sponzor (850 € + DDV)

Razstavni prostor (450 € + DDV)

Izpostavitev večjega logotipa na vsakem 
e-mailingu (newslettru) v povezavi s konferenco.

Samostojna predstavitev sponzorja v e-mailingu 
(newslettru).

Kotizacija z udeležbo na gala večerji s 
programom in druženjem.

Vpis v skupni e-katalog sponzorjev konference z 
objavo na spletni strani www.skzo.si z linkom na 
vašo spletno stran in objava na vseh družbenih 
omrežjih.

Umestitev logotipa sponzorja na skupni banner.

Objava logotipa, imena podjetja in povezave do 
spletne strani na spletni strani SZKO.

Objava logotipa, imena podjetja in povezave 
do spletne strani v e-mailingu z vabilom na 
konferenco SZKO.

Objava režiranega videa na YouTube kanalu 
SZKO - ja (video zagotovi sponzor, dolžina 
omejena na 90 sekund).

Promocijsko gradivo ali drobna pozornost 
sponzorja v vrečkah za udeležence konference.

Prikaz logotipa na ekranih med potekom 
konference 

Nagovor in predstavitev svojega delovanja v 
kakovosti na plenarnem delu ter zaključni govor 
ob zaključku konference.

Popust na objavo prispevka v reviji Kakovost

Predstavitev podjetja v sklopu razstavnega 
prostora

SPONZORSKI PAKET
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SPONZORSTVO VSEBINSKIH MODULOV

Modul
ZDRAVSTVO

Modul
PREHRANA

Modul
GOSPODARSTVO

Modul
ENERGETIKA

Modul
JAVNA UPRAVA

Modul
INFORMACIJSKA
TEHNOLOGIJA

KONTAKT ZA SPONZORSKE DOGOVORE

Če vas podrobneje zanima predstavitev v izbranih vsebinskih programskih sklopih, 
smo vam na voljo za individualne dogovore o možnostih predstavitve, s katero bi 
čim bolj približali vašim željam in specifikam področja, ki ga pokrivate.

pisarna@szko.si
031 799 353

Sponzorstvo modula: 1 dan = 1500 € / 2 dneva = 3000 €


