
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

 

          DOGODEK       50. GEODETSKI DAN 
                                   DIGITALNA PREOBRAZBA ZA TRAJNOSTNE ODLOČITVE V PROSTORU 
     

                        KDAJ        22. in 23. september 2022 
 

                                 KJE            KULTURNI DOM in GALERIJA VELENJE 

                                                   Titov trg 4, 3320 Velenje 

    

   ZAKAJ SODELOVATI             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               PONUDBA   SPONZORJEM IN RAZSTAVLJALCEM 

Celjsko geodetsko društvo in Zveza geodetov Slovenije 

organizirata strokovni posvet 50. Geodetski dan z naslovom 

Digitalna preobrazba za trajnostne odločitve v prostoru. Na 

jubilejnem strokovnem srečanju pričakujemo okoli 400 

udeležencev, od tega kar nekaj iz tujine. Dvodnevni strokovni del 

z zelo pestro vsebimo izven strokovnega dela in slavnostno 

akademijo bo gostil udeležence regionalne konference v 

organizaciji GURS, ki se je bodo udeležili predstavniki uprav 

celotnega Balkana, kar nekaj tujih predavateljev, predvsem pa 

vodilni predstavniki slovenskih geodetskih podjetij in javnih 

ustanov, izvajalci geodetskih storitev na terenu, predstavniki 

fakultete in ostali pomembni gostje, ki jim geodezija in geodetski 

podatki dovolj veliko pomenijo, da se bodo udeležili tako 

pomembnega dogodka. 

Nudimo Vam izredno priložnost vzpostavitev in utrjevanja 

poslovnih vezi z udeleženci od doma in iz tujine.  

Sodelovanje Vam prinaša možnost neposrednega komuniciranja 

z geodetskimi strokovnjaki in ostalimi uporabniki geodetskih 

podatkov in storitev, v sproščenem vzdušju odmorov za kavo in 

malico, ter ob vseh daljših pavzah v strokovnem delu. Se bomo 

potrudili, da Vam omogočimo dovolj časa za stik z udeleženci. 

V želji, da bi udeležencem jubilejnega 50. Geodetskega dneva 

zagotovili čim več dodatnih informacij in dogodkov, Vas vabimo, 

da v okviru dogajanja ob strokovnem delu predstavite svojo 

ponudbo kot razstavljavec ali sponzor, kar je odlična priložnost, 

da si zagotovite opaznost v celotni geodetski javnosti. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

   

  SPONZORSKI 

            PAKETI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GENERALNI SPONZOR 
po individualnem dogovoru 

 
 

ZLATI SPONZOR - 3000 EUR 
• logotip podjetja bo naveden na e-mediju, ki ga prejmejo 

udeleženci posveta, na spletni strani geodetskega 

dne www.geodetskidan.si  in www.cgd.si  v zborniku 

Geodetskega dneva, v Geodetskem vestniku in na 

predstavitvenih panojih, tablah oziroma ekranih,  

• možnost predstavitve dejavnosti v okviru posveta (galerija 

Velenje)  

• 2 razstavna panoja (eden v dvorani, drugi v galeriji),  

• 3 kotizacije 

• predstavitev podjetja na zgibanki ali digitalnem mediju, 

dodamo vsem udeležencem v darilne vrečke 

 

SREBRNI SPONZOR – 1500 EUR  
• logotip podjetja bo naveden na e-mediju, ki ga prejmejo 

udeleženci posveta, na spletni strani geodetskega 

dne www.geodetskidan.si in www.cgd.si  v zborniku 

Geodetskega dneva, v Geodetskem vestniku in na 

predstavitvenih panojih, tablah oziroma ekranih,  

• 1 razstavni pano,  

• 1 kotizacija 

 

BRONASTI SPONZOR – 750 EUR   
• logotip podjetja bo naveden na e-mediju, ki ga prejmejo 

udeleženci posveta, na spletni strani geodetskega 

dne www.geodetskidan.si  in www.cgd.si  v zborniku 

Geodetskega dneva, v Geodetskem vestniku in na 

predstavitvenih panojih, tablah oziroma ekranih.  

• 1 kotizacija 

 

 

 

 

               PONUDBA  SPONZORJEM  
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  SPONZORSKI 

            PAKETI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                                      V pričakovanju našega sodelovanja vas lepo pozdravljamo! 

Predsednik Celjskega geodetska društva Mitja Domajnko 

SPONZOR – 500 EUR   
• logotip podjetja bo naveden na e-mediju, ki ga prejmejo 

udeleženci posveta, na spletni strani geodetskega dne 

www.geodetskidan.si  in www.cgd.si  v zborniku Geodetskega 

dneva, v Geodetskem vestniku in na predstavitvenih panojih, 

tablah oz. ekranih (vrstni red sponzorjev po višini sponzorskih 

sredstev) 

 

DONATOR – do 500 EUR  
Logotip bo objavljen na spletni strani geodetskega dne 
www.geodetskidan.si  in www.cgd.si 
 

MATERIALNI SPONZOR 
Prispeva darila za udeležence dogodka, pijačo (voda, sok) za 
udeležence med dogodkom,… 
Logotip bo objavljen na spletni strani geodetskega dne 
www.geodetskidan.si  in www.cgd.si. Odvisno od dogovorjene 
vrednosti sponzorskega vložka se dogovorimo tudi za druge 
možne oblike oglaševanja 
 
 
 
 

• cena za kvadratni meter razstavnega prostora 120€ za 

oba dneva 

• cena za razstavni pano, ki ga priskrbi razstavljavec, 120€ 

na razstavni pano (velikost panoja ne sme presegati 1m in 

2m v višino – običajni pingvini)   

 

Ob zakupu več kvadratnih metrov, se lahko dogovorimo 

tudi za kakšno od oblik reklamiranja na samem dogodku 

oz. se individualno dogovorimo. 
 

Načrt Galerije Velenje in razpored prostorov, bomo poslali 

zainteresiranim. Za več informacij smo Vam na voljo na e-naslovu 

posta.cgd@gmail.com ali na GSM 031344475 Mitja Domajnko. 

               PONUDBA   ZA  RAZSTAVLJALCE 
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