
 

 

siBIM - SLOVENSKO ZDRUŽENJE ZA INFORMACIJSKO MODELIRANJE V 

GRADBENIŠTVU 

Slovenčeva ulica 93, 1000 Ljubljana 

 

E-pošta: contact@sibim.si  

TRR: 3500 1000 1147 810 

 1. Strokovna konferenca  
siBIM2015 - BIM v Sloveniji 

19.11.2015, OBČINSKA DVORANA LENDAVA                  

Vabilo za sponzorstvo 

   

Ponujamo vam sledeče možnosti sponzorstva:  

sponzorstvo 1 

prispevek 1.000 EUR

   

 šest brezplačnih kotizacij  

 predstavitev sponzorja na prvi strani sibim.si od 16.11. do 31.12.2015*  

 postavitev dveh razstavnih panojev pred vhodom v dvorano posveta  

 predstavitev logotipa v video projekciji pred in v odmoru posveta 

sponzorstvo 2 

prispevek 750 EUR 
 tri brezplačne kotizacije 

 predstavitev sponzorja na prvi strani sibim.si od 16.11. do 31.12.2015* 

 postavitev dveh razstavnih panojev pred vhodom v dvorano posveta 

 predstavitev logotipa v video projekciji pred in v odmoru posveta 

sponzorstvo 3 

prispevek 500 EUR

   

 dve brezplačni kotizaciji 
predstavitev sponzorja na sibim.si v rubriki »Predstavitev podjetja« od 

16.11. do 31.12.2015** 

 postavitev enega razstavnega panoja v preddverju prireditvenega prostora 

 predstavitev logotipa  kot video projekcija na prireditvi 

sponzorstvo 4 

prispevek 250 EUR

  

 eno brezplačno kotizacijo   

 predstavitev sponzorja na sibim.si v rubriki »Predstavitev podjetja« od 

16.11. do 31.12.2015**  

  predstavitev logotipa kot video projekcija na prireditvi  

sponzorstvo 5 

prispevek 100 EUR 
 predstavitev logotipa kot video projekcija na prireditvi  

* Za predstavitev sponzorja na prvi strani nam prosim pošljite: opis podjetja v obsegu približno ½ A4 strani, 

2 sliki (= sliko logotipa podjetja in sliko povezano z vašo dejavnostjo oz. projekti), 1 reklamno sliko za prvo 

stran v velikosti 1170x560 slikovnih pik (px), ki ji bomo dodali logotip konference in pripis »sponzor«  

** Za predstavitev sponzorja v rubriki »Predstavitev podjetja« nam prosim pošljite opis podjetja v obsegu 

približno ½ A4 strani, 2 sliki (= sliko logotipa podjetja in sliko povezano z vašo dejavnostjo oz. projekti).  

 

Prosimo vas, da nam izpolnjeno Sponzorsko prijavnico vrnete na elektronski naslov združenja: 

contact@sibim.si . 

Kontaktni osebi: Klara Mihalič (tel. 041 991 331) in Andrej Tibaut (tel. 031 307 731)  

 

Prepričani smo, da bi vaše sodelovanje na konferenci prispevalo h kvaliteti dogodka samega in tudi vaši 

lastni promociji podjetja. 
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