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ZDRUŽENJE KABELSKIH OPERATERJEV SLOVENIJE
“GOSPODARSKO INTERESNO ZDRUŽENJE” 
Celovška cesta 150, 1000 LJUBLJANA
M: +386 (0)31 728 546
E: info@zdruzenje-kos.si, www.zdruzenje-kos.si

PRIJAVNICA na Konferenco ZKOS 2023 - Portorož

Podjetje:

Naslov podjetja:

ID za DDV:

Kontaktna oseba: 

Elektronski naslov:

Tel.št./mobil:

  1.  Udeleženec (ime in priimek):

  Položaj / e-naslov:

  2.  Udeleženec (ime in priimek):

  Položaj / e-naslov:

  3.  Udeleženec (ime in priimek): 

  Položaj / e-naslov:

  4.  Udeleženec (ime in priimek): 

  Položaj / e-naslov: 

Paket, ki ste ga izbrali za sponzoriranje in udeležbo (označite izbrani paket z X):

 Generalni sponzor – 4.000 €
 Sponzor (prog. ponudnik, opreme) – 2 sponzorja – 2.500 €
 Sponzor coffee break, 3 sponzorji – 1.750 €
 Sponzor lahkega kosila / prigrizka – 1.900 €
 Generalni sponzor izleta z ladjo dne – 4.000 €
 Sponzor After Party, dne 1. junij 2023 – 2.000 €
 Sponzor sprejema, dne 31. maj 2023 – 1.750 €
 Sponzor glasbe na ladji – 600 €
 Sponzor dežnega PVC pokrivala – 500 €
 Sponzor trakov s priponkami – 500 €
 Predstavitev prog. oz. druge ponudbe v okviru temat. dela – 550 €
 Promocija - delitev promocijskega materiala – 500 €

 Število razstavnih prostorov 2 m² – 600 €:

 Število razstavnih prostorov 5 m² – 1.100 €: 

 Število udeležencev konference – 350 €: 
 

           Skupaj za plačilo:                          €

Rok za prijave: 12. maj 2023
Vse cene za udeležbo in sponzorstvo veljajo za vplačila, opravljena do 19. maja 2023. Vrstni red sponzorjev in predstavitev se določi na podlagi prispelih prijav 
in plačil. Po tem datumu so vse cene višje za 20%. Organizator si pridržuje pravico zavrniti nepravočasno prijavo oz. preklicati prijavo po poteku roka plačila 
sponzorskega prispevka oz. kotizacije. Cene ne vključujejo 22% DDV. 
Vplačila na transakcijski račun ZKOS pri Novi Ljubljanski banki, d.d.: SI56 0201 3001 4480 464

Prijava in dodatne informacije:

www.zdruzenje-kos.si/konferenca/

Predstavitveno gradivo, slikovno gradivo, logotip 
Gradivo nam v elektronski obliki (doc, pdf, ai, tiff, gif, ppt, pptx, mp4...) pošljite po 
elektronski pošti na naslov: podpora@aktadesign.si. Lahko pa nam datoteke naložite 
preko wetransferja, sendspace ali dropboxa (AKTA design, www.aktadesign.si).

Simon Stegel
mobile:  031 728 546
E-mail:  info@zdruzenje–kos.si
   simon.stegel@zdruzenje–kos.si

    IT podpora:
Anita Todorović  Renato Knez
mobile:  051 238 089 mobile: 041 323 938
E-mail:   anita@mar–vik.si  E-mail: podpora@aktadesign.si

Hotelska namestitev:
Mind Hotel Slovenija 5*
Grand Hotel Portorož 4* 

REZERVACIJE:
Istrabenz Turizem d.d.  
LifeClass Hotels & Spa  
Obala 33, 6321 Portorož 
tel.: 05 692 90 01 
E-mail: booking@lifeclass.net
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