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RAZSTAVNI PROSTOR in PREDSTAVITEV  
 

 

Razstavni prostor  

Cena: 800,00 (brez DDV) 
 

Postavitev razstavnega prostora v kongresnem centru vključuje:  

• 1 kotizacija (druženje z ostalimi udeleženci posveta na svečani večerji, kosilo prvi dan posveta, 

postrežbo v odmorih, udeležbo na posvetu, zbornik in ostale materiale in potrdilo o udeležbi), 

• razstavni prostor velikosti do 9m2,  

• miza in 2 stola 

• vlaganje propagandnega materiala v torbice za udeležence debeline do 1 cm, ali 1 CD/DVD. 

 

Razdelitev reklamnega materiala  

Cena: 300,00 (brez DDV) 
 

Dostavite nam vaš reklamni material (material debeline do 1 cm ali 1 CD/DVD ipd), mi pa bomo 

poskrbeli, da ga bodo prejeli vsi udeleženci posveta. Skupaj z zbornikom referatov in drugimi materiali 

ga bomo vložili v torbice, ki jih prejmejo vsi udeleženci posveta.  

 

 

OSTALE MOŽNOSTI SODELOVANJA 
 

Zanimanje tako strokovne kot laične javnosti o nepremičninah, davkih, upravljanju, posredovanju itd. 

je zaradi cvetočega nepremičninskega trga in družbeno političnih razmer izjemno veliko. Organizator 

in ostali sodelujoči v pripravo posveta vložijo veliko časa, truda in strokovnosti, zato je posvet vedno 

dobro pripravljen in izveden, rezultat pa so zadovoljni udeleženci, ki se vsako leto vračajo. Tudi letos 

želimo posvet obogatiti in popestriti z dodatno ponudbo.  

 

Materialni sponzor 
Udeležencem želimo ponuditi predvsem materialne izdelke (npr. hrana, pijača, razni pripomočki ipd.), 

ki so našemu tržišču že dobro poznani ali pa so povsem novi in bi jih želeli predstaviti. Posvet bo potekal 

v mesecu novembru, to je v času, ko se izbirajo poslovna novoletna darila, zato je to enkratna priložnost 

za vas in vaše izdelke. Vsem materialnim sponzorjem ponujamo možnost predstavitve izdelkov na 

razstavnem prostoru. 

 

Sponzor svečane večerje 
Morda imate poseben kulinarični izdelek, ki bi ga radi promovirali? Bi želeli naše udeležence seznaniti 

z vašo pijačo, bodisi vodo, sokom, vinom ali morda pivom? Sponzor večerje lahko svoj izdelek predstavi 

z degustacijo na razstavnem prostoru v kongresnem centru. 

 

V kolikor se prepoznate v kateri izmed zgornjih priložnosti, Vas vabimo, da nas pokličete in dogovorili 

se bomo za sodelovanje.   

 

 
Velja od 21. junija 2021 
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