MOŽNOSTI POKROVITELJSTVA IN RAZSTAVLJANJA V OKVIRU
NANOAPP 2019 KONFERENCE
NANOAPP konferenca (http://nanoapp.ios.si/) je znanstveno srečanje priznanih in uglednih
raziskovalcev, znanstvenikov in strokovnjakov na področju nanomaterialov in njihovih
aplikacij. Gre za četrto mednarodno konferenco Nanomateriali in aplikacije pod okriljem
Inštituta za okoljevarstvo in senzorje IOS d.o.o., Univerze v Mariboru in Slovenskega
akademijsko tehniško-naravoslovnega društva (SATENA), Štajerske gospodarske zbornice,
v sodelovanju s SRIP-Krožno gospodarstvo in podjetjem TELETECH d.o.o.
Odvijala se bo v Ljubljani, v hotelu Slon, med 3. in 6. junijem 2019.
Znanstvenikom in industriji bomo ponudili forum za predstavitev najnovejših raziskav in
naprednih odkritij na področju nanomaterialov in njihovih aplikacij. Na srečanju bodo
svetovno priznani znanstveniki s področja sinteze novih nanomaterialov in njihove uporabe
v medicini, energetiki, okolju, senzoriki in tekstilstvu. Velik poudarek je tudi na podajanju
informacij o vplivu nanomaterialov in nanotehnologij na okolje in zdravje ljudi.
NANOAPP 2019 konferenca predstavlja veliko priložnost, da se predstavite tako v domačem
kot mednarodnem prostoru. Zato vam ponujamo različne možnosti sodelovanja.
GENERALNI POKROVITELJ KONFERENCE NANOAPP 2019
Je prisoten na vseh promocijskih in medijskih aktivnostih. Logotip se objavi na vseh skupnih
srečanjih (banket, sprejemni večer, …). V promocijski paket so vključene naslednje aktivnosti:
objava logotipa na spletni strani konference in na konferenčnih torbah; promocijski material
v konferenčnih torbah; objava logotipa v programski knjižici in zborniku konference (1/2
strani); omemba v PR sporočilih in na tiskovni konferenci.
Cena: 5.000 € + DDV
MOŽNOSTI PREDSTAVITVE IN RAZSTAVLJANJA V OKVIRU NANOAPP KONFERENCE








Opremljen razstavni prostor v izmeri 4 m2 // Cena: 1.500 € + DDV
Objava logotipa na spletni strani http://nanoapp.ios.si/sponsorship-2 // Cena: 1.000 € +
DDV
Objava logotipa na konferenčnih torbah udeležencev // Cena: 500 € + DDV
Objava logotipa v ZBORNIKU konference 1/1 stran // Cena: 500 € + DDV
Objava logotipa v ZBORNIKU konference 1/2 strani // Cena: 250 € + DDV
Promocijski material kot dodatek v konferenčni torbi // Cena: 500 € + DDV
Omemba v PR sporočilih in na tiskovni konferenci / Cena: 1.500 € + DDV

nanoapp.ios.si

SPONZORSTVO IN RAZSTAVLJANJE V OKVIRU NANOAPP KONFERENCE
NAROČILNICA
1.

VAŠI PODATKI
Kontaktna oseba za korespondenco:
Organizacija:
Naslov:
ID za DDV:
e-naslov:

2.

VSEBINA NAROČILA
5.000 € + DDV
1.500 € + DDV
1.000 € + DDV
500 € + DDV
500 € + DDV
250 € + DDV
500 € + DDV
1.500 € + DDV

GENERALNI POKROVITELJ KONFERENCE
Opremljen razstavni prostor
Objava logotipa na spletni strani
Objava logotipa na konferenčnih torbah
Objava logotipa v programski knjižici konference - 1/1 stran
Objava logotipa v programski knjižici konference - 1/2 strani
Promocijski material kot dodatek v konferenčni torbi

Omemba v PR sporočilih in na tiskovni konferenci
3.

PLAČILO
ZA PLAČILO:
Na osnovi naročila vam bomo poslali podatke za plačilo.

4.

€ + DDV

PODPIS NAROČILA
S podpisom potrjujem naročilo

Podpis:

Datum:

5.

NAROČILO POSLATI NA:

ali

IOS, Inštitut za okoljevarstvo in senzorje d.o.o., Beloruska 7, 2000 Maribor
nanoapp@ios.si
e-naslov:
(Zadeva Sponzorstvo)
IOS, d.o.o. | DDV ID SI-23149574 | IBAN SI56-03-121-10003773-37

nanoapp.ios.si

