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Energetski izzivi za naslednje desetletje
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Povabilo sponzorjem
Ugledno mednarodno združenje za energetsko ekonomiko,
International Association of Energy Economics – IAEE, je
Ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani zaupalo organizacijo
16. IAEE Evropske energetske konference, ki bo potekala od 25.
do 28. avgusta 2019 v Ljubljani. Pri organizaciji aktivno sodeluje
tudi SAEE (Slovensko združenje za energetsko ekonomiko). Na
konferenci pričakujemo več kot 400 udeležencev z vsega sveta,
ki razpravljajo o vseh področjih energetske ekonomike (vsi
energetski viri ter uporaba energije v vseh sektorjih, vključno z
energetsko učinkovitostjo). Konferenca pritegne predstavnike
podjetij, držav in institucij, oblikovalce ekonomske politike,
svetovalce, akademike ter študente, saj se je uveljavila kot
platforma za nepristransko in objektivno izmenjavo spoznanj
in izkušenj na vseh področjih energetske ekonomike (vsi
energetski viri ter uporaba energije v vseh sektorjih vključno, z
energetsko učinkovitostjo). Naš cilj je predstaviti dileme razvoja
energetike v prihodnjem desetletju (2020–2030) na objektiven,
pregleden, kakovosten in nevtralen način. Samo tako bomo
po najboljših močeh prispevali k trajnostnemu razvoju celotne
družbe. Vabimo vas, da izkoristite možnosti promocije vašega
podjetja (institucije) pred številnimi mednarodnimi udeleženci,
vrhunskimi strokovnjaki s tega področja. Izberite enega od
sponzorskih paketov in na vam najprimernejši način povečajte
prepoznavnost in ugled vašega podjetja v svetu.

VEČ INFORMACIJ
Za več informacij glede sponzorstev, prosim, kontaktirajte:
Sarah Jezernik
Predsednica sponzorskega odbora konference
Sarah.Jezernik@plinovodi.si
Nevenka Hrovatin
Predsednica konference
nevenka.hrovatin@ef.uni-lj.si

Jana Pucelj
Generalna sekretarka konference
jana.pucelj@ef.uni-lj.si

IAEE v svojem članstvu združuje podjetja, institucije, univerze
in akademike (študente in raziskovalce) z vsega sveta (www.
iaee.org). IAEE ima več kot 4.300 članov iz več kot 100 držav, v
njegovem okrilju pa deluje tudi okrog 30 nacionalnih podružnic
te organizacije. V Sloveniji je njena podružnica SAEE (Slovensko
združenje za energetsko ekonomiko), ki je hkrati tudi sekcija EZS.

SPONZORSKI PAKETI
Zlati sponzor: min 8.000 EUR
Srebrni sponzor: min 5.000 EUR
Podpornik konference: min 2.000 EUR
Podpornik študentske sekcije: min 1.000 EUR
Sponzorji dogodkov: po dogovoru
Individualno sponzorstvo (za fizične osebe): min 100 EUR
(Sponzorski zneski ne vključujejo DDV.)
Oglaševanje sponzorjev bo potekalo od pomladi 2018.

Zlati sponzor

Podpornik konference

•

Dve brezplačni kotizaciji

•

Paket oglaševanja na konferenci

•

Panelno oglaševanje v glavnih dvoranah s panelnimi
dogodki

•

Promocijski materiali

•

Oglaševanje na prosojnicah med odmori

•

Promocijski material v gradivu za konferenco

Podpornik študentske sekcije

•

Aktivna udeležba enega predstvanika podjetja na
plenarnem zasedanju/okrogli mizi (kratka predstavitev
podjetja in predavanje na aktualno tematiko
plenarnega zasedanja)

•

Paket oglaševanja na konferenci

•

Promocijski materiali

•

Zahvala na otvoritvi, na gala večerji in ob zaključku
konference

•

Kratek pozdravni nagovor na gala večerji oziroma
večerji/sprejemu (opcija)

Srebrni sponzor
•

Ena brezplačna kotizacija

•

Panelno oglaševanje na konferenci

•

Oglaševanje na prosojnicah med odmori

•

Promocijski material v gradivu za konferenco

•

Zahvala na otvoritvi in ob zaključku konference

Individualno sponzorstvo ob plačilu kotizacije
ali sicer (za fizične osebe)
•

Poimenski seznam objavljen v končnem programu

•

Skupinska zahvala na konferenci (s sklicem na
program) in objava na spletu

