
 

 

 
 

 
  

Povečajte domet in prepoznavnost svojega podjetja oz. institucije. 

Konference Regional Studies Association (RSA) predstavljajo odlično priložnost 
za predstavitev vaših publikacij, izdelkov ali storitev našim udeležencem iz 
akademske, politične in strokovne sfere. Dogodki v RSA so zelo cenjeni, ne le 
zaradi njihove akademske vsebine, temveč tudi kot priložnost za prijateljsko in 
kakovostno mreženje. 
 
Ponujamo vam številne možnosti sponzorstva na konferenci RSA v Ljubljani 2020. 
Vabimo vas, da na ta način izkoristite možnosti promocije vašega podjetja oz. 
institucije pred številnimi mednarodnimi udeleženci, vrhunskimi strokovnjaki s 
tega področja. Izberite enega od sponzorskih paketov, predstavljenih spodaj, ali 
pa nas kontaktirajte, da skupaj najdemo vam najprimernejši način za povečanje 
prepoznavnosti in ugleda vašega podjetja oz. institucije v svetu. 

 Priznanje srebrnega sponzorstva na spletni strani in v gradivu konference 

 Logotip podjetja na spletni strani dogodka in v konferenčni aplikaciji 

 En oglas v konferenčni aplikaciji 

 2 brezplačni kotizaciji in 10% popust na 2 dodatni kotizaciji 

Srebrni sponzor (€1430*) 

 Priznanje zlatega sponzorstva na spletni strani in v gradivu konference 

 Logotip podjetja na spletni strani dogodka in v konferenčni aplikaciji 

 En oglas v konferenčni aplikaciji 

 2 brezplačni kotizaciji in 20% popust na 2 dodatni kotizaciji 

 Panelno oglaševanje v glavnih dvoranah s plenarnimi dogodki in v 
registracijskem prostoru  (1 izvlečni pano) 

 Brezplačen namenski prostor v razstavnem prostoru 

 Brezplačno enoletno članstvo podjetij/institucije v Regional Studies 
Association 

Zlati sponzor (€3000*) 

 Priznanje platinum sponzorstva na spletni strani in v gradivu konference 

 Priznanje sponzorstva panelnega dogodka ali kotizacije udeležencev 
konference 

 Logotip podjetja na spletni strani dogodka in v konferenčni aplikaciji 

 En oglas v konferenčni aplikaciji 

 2 brezplačni kotizaciji in 25% popust na 2 dodatni kotizaciji 

 Panelno oglaševanje v glavnih dvoranah s plenarnimi dogodki in v 
registracijskem prostoru  (1 izvlečni pano) 

 Brezplačen namenski prostor v razstavnem prostoru 

 Brezplačno enoletno članstvo podjetja/institucije v Regional Studies 
Association 

 Priznanje sponzorstva na enem odmoru  

 Ena sekcija v programu konference, namenjena predstavitvi seznamov 
publikacij ali izdelkov podjetja/institucije 

 Priznanje sponzorstva ob otvoritvi konference 

Platinum sponzor (€6000*) 

Oblikovali smo tri sponzorske pakete in druge oblike sodelovanja 

Za dodatne informacije in možnostih za sponzorstvo in promocijo vašega 
podjetja /institucije nas kontaktirajte, skupaj bomo oblikovali paket, ki bo 
najbolje ustrezal vašim ciljem. 

 
Kontakt RSA 
Daniela Carl, namestnica direktorja 
Regional Studies Association 
Sussex Innovation Centre 
Falmer 
Brighton BN1 9SB 
United Kingdom 
Phone: +44(0)1273 698 017 
Email: Daniela.Carl@regionalstudies.or 
Web: www.regionalstudies.org 

mailto:Daniela.Carl@regionalstudies.or
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Razstavni prostor 
 

Ponudniki našim udeležencem predstavijo najnovejša dogajanja in ideje, 
raziskave, publikacije in informacije v njihovem raziskovalnem oz. 
strokovnem področju. 
 
Razstavni prostor je vedno izbran tako, da zagotovi kar najboljše 
priložnosti za mreženje in promocijo vašega podjetja oz. institucije ter 
sodelovanje z udeleženci v prijateljskem, podpornem in intelektualnem 
okolju. 
 
Spodaj vam ponujamo Paket za razstavljavce ter nekaj dodatnih možnosti, 
ki jih lahko kombinirate tako, kot ustreza specifičnim potrebam vašega 
podjetja oz. institucije na spletni strani konference 

Možnosti za kombiniranje 
 

Oglas v konferenčni aplikaciji 

1 oglas v konferenčni aplikaciji €210 * 

Razstavno stojalo 

Razstavno stojalo brez osebja €300 * 

Razstavno stojalo z osebjem – vključuje eno 
brezplačno kotizacijo na konferenco 

€600 * 

 

Sponzorstvo družabnih dogodkov 
 

*Vsi zneski so brez vključenega DDV 

Paket za razstavljavce (€1200*) 
 

 Namenski razstavni prostor v razstavnem prostoru 

 2 brezplačni kotizaciji  

 2 oglasa v konferenčni aplikaciji 

 Naziv in logotip razstavljavca je naveden na spletni strani 
konference 

Pomemben del konferenc RSA so družabni dogodki, ki jih udeleženci koristijo 
za mreženje in predstavljajo odlično priložnost za promocijo dela vašega 
podjetja oz. institucije. 
 
Kot sponzorju konference vam bomo zagotovili kar največjo prepoznavnost 
pred mednarodnimi udeleženci ter vam ta način pomagali krepiti ideje ter 
blagovno znamko vašega podjetja oz. delo vaše institucije. 
 
Sponzorji družabnih dogodkov lahko koristijo:  

 Platformo za sprejem udeležencev in predstavitev vašega podjetja 
oz. institucije (velja samo v primeru sponzorstva konferenčnega 
sprejema ali večerje) 

 Predstavitev podjetja/institucije v prostoru za pogostitev (ime 
podjetja/institucije in logotip na označbah konference, razstava 
promocijskega gradiva)  

 Predkonferenčna promocija 

 Priznanje sponzorstva v programu konference in v konferenčni 
aplikaciji 

 Prost vstop na sponzorirani družabni dogodek za vašo ekipo 

Na voljo so naslednje možnosti sponzorstva družabnih dogodkov: 

 Konferenčni sprejem (€5400* - ne vključuje stroškov najema prostora) 

 Konferenčno kosilo (€7200*) 

 Odmor za malico (€3000*) 

 Gala večerja (€18,000* - ne vključuje stroškov najema prostora) 


