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ПОГОДНОСТИ ЗА СПОНЗОРЕ 

 

 

ПЛАТИНАСТИ СПОНЗОР ‒ 200.000,00 РСД 

− Логотип на насловној страни Зборника радова, 

− Две рекламне унутрашње стране у Зборнику радова, 

− Постављање рекламног паноа или заставе у салама у коме се одвија Скуп, 

− Презентација компаније учесницима Скупа у трајању до 10 минута, 

− Коришћење изложбеног простора у холу испред сала у којима се одржава Скуп, 

− Могућност поделе рекламног материјала учесницима Скупа, 

− Четири котизације са комплетним пратећим материјалом и улазницама за Свечану вечеру. 

 

ЗЛАТНИ СПОНЗОР ‒ 150.000,00 РСД 

− Логотип на насловној страни Зборника радова, 

− Једна рекламна унутрашња страна у Зборнику радова, 

− Коришћење изложбеног простора у холу испред сала у којима се одржава Скуп, 

− Презентација компаније учесницима Скупа у трајању до 5 минута, 

− Могућност поделе рекламног материјала учесницима Скупа, 

− Три котизације са комплетним пратећим материјалом и улазницама за Свечану вечеру. 

 

СРЕБРНИ СПОНЗОР ‒ 100.000,00 РСД 

− Једна половина рекламне стране у Зборнику радова, 

− Постављање рекламног паноа или заставе у холу испред сала у којима се одржава Скуп, 

− Две котизације са комплетним пратећим материјалом и улазницама за Свечану вечеру. 

 

БРОНЗАНИ СПОНЗОР ‒ 50.000,00 РСД 

− Једна осмина рекламне стране у Зборнику, 

− Једна котизација са комплетним пратећим материјалом и улазницом за Свечану вечеру. 
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ПОСЕБНИ АРАНЖМАНИ ЗА ИЗЛАГАЧЕ 

 

− Организација изложбе у холу испред амфитеатра у коме се одржава Скуп, 

− Презентација фирме и демонстрација производа учесницима Скупа  

− Штампање посебног саопштења у Зборнику радова, 

− Рекламна  порука у Зборнику радова, 

− Постављање рекламног паноа или заставе у простору у коме се одвија Скуп, 

− Организација информационог пункта у холу испред сала у којима се одржава Скуп. 

 

НАПОМЕНЕ 

• Цене посебних аранжмана за Излагаче ће се утврдити договором у зависности од  горе 

наведених захтева Излагача, 

• Пано, заставу и остали рекламни материјал обезбеђује Излагач, 

• Сви аранжмани са Излагачима морају се утврдити и завршити до 01. септембра 2020. 

 

Контакт: 

∗ Доц. др Ненад Фриц     Тодоровић Стоја - Сашка 

  011/3218-606 065 8288028         011/3218-610     011/3370-152  

fric@imk.grf.bg.ac.rs       saska@imk.grf.bg.ac.rs 

 

Београд, фебруар 2020.             Председник ДГКС 

         Проф. др Златко Марковић 


