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ZDRUŽENJE KABELSKIH OPERATERJEV SLOVENIJE
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GENERALNI SPONZOR 
CENA: 4.000 €

Cena vključuje:
- razstavni prostor 5 m2

- do 30 minutno predstavitev
- razdeljevanje materiala v konferenčnih prostorih
- pozdravni govor predstavnika ob otvoritvi
- logotip na vseh kongresnih materialih
- objava oglasnih sporočil in predstavitev na spletni strani
-  oglas/logotip na spletni strani www.zdruzenje-kos.si/konferenca/
- prost vstop v konferenčne prostore za tri osebe

- prost vstop na sprejem za tri osebe, 31. 5. 2023
- 2 panoja
- izlet z ladjo za tri osebe, 1. 6. 2023
-  prost vstop na After party za tri osebe, 1. 6. 2023
- rok prijave 12. maj 2023
- rok plačila 19. maj 2023
- generalno sponzorstvo si sponzor zagotovi z vplačilom

SPONZOR 
(PROGRAMSKI PONUDNIK, PONUDNIK OPREME – dva sponzorja)

CENA: 2.500 €

Cena vključuje:
- razstavni prostor 2 m2

- 10 minutno predstavitev
- razdeljevanje materiala v konferenčnih prostorih
- logotip na vseh kongresnih materialih
- objava oglasnih sporočil in predstavitev na spletni strani
- oglas/logotip na spletni strani www.zdruzenje-kos.si/konferenca/
- prost vstop v konferenčne prostore za dve osebi

- prost vstop na sprejem za dve osebi 31. 5. 2023
- 2 panoja
- izlet z ladjo za dve osebi, 1. 6. 2023
-  prost vstop na After party za dve osebi, 1. 6. 2023
- rok prijave 12. maj 2023
- rok plačila 19. maj 2023
- sponzorstvo si sponzor zagotovi z vplačilom

SPONZOR COFFEE BREAK
(dva sponzorja 1. 6. 2023 in en sponzor 2. 6. 2023)

CENA: 1.750 € 

Cena vključuje:
- razdeljevanje materiala med odmorom
- logotip na vseh kongresnih materialih
- objava oglasnih sporočil in predstavitev na spletni strani
- oglas/logotip na spletni strani www.zdruzenje-kos.si/konferenca/
- prost vstop na sprejem za za eno osebo 31. 5. 2023
- 1 pano

- izlet z ladjo za eno osebo, 1. 6. 2023
-  prost vstop na After party za eno osebo, 1. 6. 2023
- rok prijave 12. maj 2023
- rok plačila 19. maj 2023
- sponzorstvo si sponzor zagotovi z vplačilom

 
SPONZOR LAHKEGA KOSILA/PRIGRIZKA, 2. 6. 2023

CENA: 1.900 € 

Cena vključuje:
- razdeljevanje materiala med odmorom
- logotip na vseh kongresnih materialih
- objava oglasnih sporočil in predstavitev na spletni strani
- oglas/logotip na spletni strani www.zdruzenje-kos.si/konferenca/
- prost vstop v konferenčne prostore za eno osebo
- prost vstop na sprejem za eno osebo 31. 5. 2023

- 1 pano
- izlet z ladjo za eno osebo, 1. 6. 2023
-  prost vstop na After party za eno osebo, 1. 6. 2023
- rok prijave 12. maj 2023
- rok plačila 19. maj 2023
- sponzorstvo si sponzor zagotovi z vplačilom
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GENERALNI SPONZOR IZLETA Z LADJO, 1. 6. 2023
CENA: 4.000 €

Cena vključuje:
- razstavni prostor 2 m2

- 10 minutno predstavitev
- objava oglasnih sporočil in predstavitev na spletni strani
- oglas/logotip na spletni strani www.zdruzenje-kos.si/konferenca/
- ekskluzivno predstavitev na ladji po lastnih željah
- razdeljevanje promocijskega materiala na ladji
- prost vstop v konferenčne prostore za tri osebe

- prost vstop na sprejem za tri osebe 31. 5. 2023
- 1 pano v konferenčnem prostoru
- izlet z ladjo za tri osebe, 1. 6. 2023
-  prost vstop na After party za tri osebe, 1. 6. 2023
- rok prijave 12. maj 2023
- rok plačila 19. maj 2023
- sponzorstvo si sponzor zagotovo z vplačilom

 

SPONZOR AFTER PARTY, 1. 6. 2023
CENA: 2.000 €

Cena vključuje:
- lastna promocija
-  rezervacija lokala
- povabila udeležencem  ZKOS konference
- objava oglasnih sporočil in predstavitev na spletni strani
-  oglas/logotip na spletni strani www.zdruzenje-kos.si/konferenca/
- izlet z ladjo za dve osebi, 1. 6. 2023

- prost vstop v konferenčne prostore za dve osebi
- prost vstop na sprejem za dve osebi, 31. 5. 2023
- rok prijave 12. maj 2023
- rok plačila 19. maj 2023
- sponzorstvo si sponzor zagotovi z vplačilom

SPONZOR PIJAČE DOBRODOŠLICE NA SPREJEMU, 31. 5. 2023
CENA: 1.750 €

Cena vključuje:
- objava oglasnih sporočil in predstavitev na spletni strani
-  oglas/logotip na spletni strani www.zdruzenje-kos.si/konferenca/
- prost vstop v konferenčne prostore za eno osebo
- prost vstop na sprejem za eno osebo, 31. 5. 2023
- izlet z ladjo za eno osebo, 1. 6. 2023

-  prost vstop na After party za eno osebo, 1. 6. 2023
- rok prijave 12. maj 2023
- rok plačila 19. maj 2023
- sponzorstvo si sponzor zagotovi z vplačilom

 
SPONZOR GLASBE NA LADJI, 1. 6. 2023 

CENA: 600 €

Cena vključuje:
- prost vstop v konferenčne prostore za eno osebo
- prost vstop na sprejem za eno osebo, 31. 5. 2023
- izlet z ladjo za eno osebo, 1. 6. 2023
-  prost vstop na After party za eno osebo, 1. 6. 2023

- rok prijave 12. maj 2023
- rok plačila 19. maj 2023
- sponzorstvo si sponzor zagotovi z vplačilom

SPONZOR TRAKOV S PRIPONKAMI 
CENA: 500 €

Cena vključuje:
- prost vstop v konferenčne prostore za eno osebo
- prost vstop na sprejem za eno osebo, 31. 5. 2023
- izlet z ladjo za eno osebo, 1. 6. 2023
-  prost vstop na After party za eno osebo, 1. 6. 2023

- rok prijave 12. maj 2023
- rok plačila 19. maj 2023
- sponzorstvo si sponzor zagotovi z vplačilom
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SPONZOR DEŽNEGA PVC POKRIVALA 
CENA: 500 €

Cena vključuje:
- prost vstop v konferenčne prostore za eno osebo
- prost vstop na sprejem za eno osebo, 31. 5. 2023
- izlet z ladjo za eno osebo, 1. 6. 2023

-  prost vstop na After party za eno osebo, 1. 6. 2023
- rok prijave 12. maj 2023
- rok plačila 19. maj 2023

 PREDSTAVITEV
PROGRAMSKE OZ. DRUGE PONUDBE V OKVIRU TEMATSKEGA DELA

CENA: 550 €

Cena vključuje:
- 10 minutno predstavitev
- objava oglasnih sporočil in predstavitev na spletni strani
- oglas/logotip na spletni strani www.zdruzenje-kos.si/konferenca/
- prost vstop v konferenčne prostore za eno osebo
- prost vstop na sprejem za eno osebo, 31. 5. 2023

- izlet z ladjo za eno osebo, 1. 6. 2023
-  prost vstop na After party za eno osebo, 1. 6. 2023
- rok prijave 12. maj 2023
- rok plačila 19. maj 2023

PROMOCIJA DELITEV PROMOCIJSKEGA MATERIALA
CENA: 500 €

Cena vključuje:
- razdeljevanje reklamnega materiala v konferenčnih prostorih
- prost vstop v konferenčne prostore za eno osebo
- prost vstop na sprejem za eno osebo, 31. 5. 2023
- izlet z ladjo za eno osebo, 1. 6. 2023

-  prost vstop na After party za eno osebo, 1. 6. 2023
- rok prijave 12. maj 2023
- rok plačila 19. maj 2023 

KOTIZACIJA ZA UDELEŽENCE
 CENA: 350 € /osebo 

Cena vključuje:
- prost vstop v konferenčne prostore za eno osebo
- prost vstop na sprejem za eno osebo, 31. 5. 2023
- izlet z ladjo za eno osebo, 1. 6. 2023

-  prost vstop na After party za eno osebo, 1. 6. 2023
- rok prijave 12. maj 2023
- rok plačila 19. maj 2023 

 
RAZSTAVLJAVCI 

(zakup prostora)

CENA: 2 m2: 600 € ali 5 m2: 1.100 €

Razstavni prostor bo v kongresnem centru Grand Hotela Portorož, nasproti predavalnice. Razstavne prostore se lahko tudi združi, zato ob 
prijavi navedite število zakupljenih razstavnih prostorov. Razporeditev prostorov je v domeni organizatorja. 

Cena vključuje:
- razstavni prostor(i) s panojem/panoji
- objava oglasnih sporočil in predstavitev na spletni strani
- logotip na spletni strani www.zdruzenje-kos.si/konferenca/
- prost vstop v konferenčne prostore za eno osebo
- prost vstop na sprejem za eno osebo, 31. 5. 2023

- izlet z ladjo za eno osebo, 1. 6. 2023
-  prost vstop na After party za eno osebo, 1. 6. 2023
- rok prijave 12. maj 2023
- rok plačila 19. maj 2023
- razstavni prostor si razstavljavec zagotovi z vplačilom

Cene ne vključujejo 22% DDV. 
Dodatne aktivnosti v okviru Programske konference le v dogovoru z organizatorjem. 
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Objava oglasnih sporočil in predstavitev na spletni strani

Udeleženci bodo prejeli konferenčno gradivo ob registraciji. Objava na spletni strani www.zdruzenje-kos.si/konferenca/ v obdobju enega 
leta. Vsi materiali za objavo morajo prispeti najkasneje do 19. maja 2023.

Predstavitveno gradivo, slikovno gradivo, logotip 
Gradivo v elektronski obliki (doc, pdf, ai, tiff, gif, ppt, pptx, mp4...) pošljite po elektronski pošti na naslov: podpora@aktadesign.si, ali jih odložite na naš 
ftp strežnik, kjer v raziskovalcu vpišete: ftp://ftp.aktadesign.si/ (prej nas kontaktirajte za uporabniško ime in geslo). Lahko pa nam datoteke naložite preko 
wetransferja, sendspace ali dropboxa (www.aktadesign.si). 

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.

Kontakti:

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

Anita Todorović
E-mail:  anita@mar-vik.si 
mobil:  051 238 089

      IT podpora konferenci ZKOS 2023
Renato Knez
E-mail:  podpora@aktadesign.si
mobil:  041 323 938

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).

Namestitev:
Mind Hotel Slovenija 5*
Grand Hotel Portorož 4* 

REZERVACIJE:
Istrabenz Turizem d.d. 
LifeClass Hotels & Spa  
Obala 33, 6321 Portorož, Slovenija
tel.  05 692 90 01
freecall:  080 33 22
e-mail:  booking@lifeclass.net
www.lifeclass.net
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