PONUDBA ZA SPONZORSTVO PRIREDITVE TECES

SYeNERGY
Spoštovani,
trajnostne in kadrovske izzive prihodnosti lahko učinkoviteje naslavljamo z vzpodbujanjem povezovanja
in ustvarjanja sinergij med podjetji, izobraževalnimi ustanovami, državo, startupi in drugimi.
Podpora povezovanju, ustvarjanje dolgoročnih partnerstev in sinergij med raznimi partnerji na področju
energetsko učinkovitih rešitev in rabe energije je tudi primarno poslanstvo TECES-a.
S tem razlogom želimo v TECES organizirati letni dogodek SYeNERGY, ki bo na enem mestu združeval
člane TECES-a, člane SRIP Pametne stavbe in dom z lesno verigo in predstavnike ključnih deležnikov.
V leto 2020 smo tako zakorakali še odločneje, saj že 12. februarja 2020 prvič organiziramo letni dogodek
TECES: SYeNERGY, na katerem bomo ponudili kakovostno razpravo o tehnoloških in družbenih trendih,
potrebi po novih poslovnih modelih in z njimi povezanimi trajnostnimi in kadrovskimi izzivi, s katerimi se
soočajo naši člani.
Izvedbo dogodka smo umestili v izjemno okolje Dominikanskega samostana na Ptuju, kar že samo po
sebi prispeva k edinstvenemu značaju prireditve.
Dogodek predstavlja odlično priložnost za mreženje in vzpostavljanje novih poslovnih povezav, hkrati pa
tudi izredno priložnost za promocijo vaše dejavnosti, produkta ali projekta.
V prepričanju, da je partnerstvo in podpora dogodku SYeNERGY tudi v skladu z vašimi poslovnimi
interesi, vam ponujamo ugledno in odzivno promocijo pred in med dogodkom.
Za lažjo odločitev o sodelovanju v nadaljevanju predstavljamo različne partnerske in sponzorske pakete,
kar omogoča različne možnosti vašega sodelovanja na prireditvi.

21. januar 2020
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mag. Matej Gajzer
direktor TECES in SRIP PSiDL
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OKVIRNI PROGRAM DOGODKA
Namen prireditve je na enem mestu združiti člane TECES-a, člane SRIP Pametne stavbe in dom z lesno
verigo in ključnih deležnikov, ponuditi izjemna predavanja in razpravo na temo izzivov, s katerimi se
soočajo naši člani ter promovirati aktivnosti članov in partnerstva.
Dogodek je tudi priložnost za druženje članov in udeležencev, možnost predstavitve vašega podjetja ali
organizacije na razstavnem prostoru in možnost sestankov med udeleženci dogodka.
Vrhunski strokovnjaki in govorniki iz vrst naših članov bodo predstavili svoje izkušnje s tehnološkimi in
družbenimi trendi in potrebi po novih poslovnih modelih, s katerimi se soočajo vsakodnevno pri svojem
delu. Več o dogodku na spletni strani www.teces.si.
Svoje izkušnje bodo predstavili:

Matija PETRIN
BSH Hišni aparati d.o.o.
direktor družbe - odgovoren
za področje tehnike

Mateja LAVRIČ
KOLEKTOR Ventures d.o.o.
direktorica

Miha BOBIČ
DANFOSS Trata d.o.o.
Podpredsednik razvoja
poslovanja in portfelja
izdelkov District energy
division

Mojca MARKIZETI
ISKRA EMECO, d.d.
vodja trajnostnega razvoja

Marta KELVIŠAR
ADRIA DOM, d.o.o.
direktorica

dr. Aleš UGOVŠEK
GZS
moderator dogodka

Z nami bodo tudi: mag. Matjaž ČEMAŽAR, predsednik uprave DOMEL HOLDING d.d. in predsednik
Sveta zavoda TECES, Bogdan BOŽAC, direktor MARLES HIŠE d.o.o. in predsednik SRIP PSiDL ter
mnogi drugi.
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10:30-11:00

Registracija udeležencev

11:00-11:15

OTVORITEV DOGODKA

11:15-11:30

KJE SMO, KAM SMO USMERJENI

11:30-12:30

Tematika: TEHNOLOŠKI in SOCIALNI TRENDI ter NOVI POSLOVNI MODELI

12:30-12:50

Odmor 1: prve sinergije ob kavi (20 min)

12:50-13:30

Tematika: TRAJNOSTNI IN KADROVSKI IZZIVI

13:30-14:30

OKROGLA MIZA: »A obstaja optimalni poslovni model?«

14:30-15:00

ZAKLJUČNI PROGRAM (presenečenje) (30 min)

15:00-17:00

Odmor 2: Ustvarjanje sinergij ob pogostitvi in mreženju

OGLED RAZSTAVNIH
PROSTOROV / B2B
RAZGOVORI

NAČRTOVANI PROGRAM (V DELU)

Prostorski načrt prireditve:
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SPONZORSKI PAKETI
Prepričani smo, da je to izjemna priložnost predstavitve udeležencem na prireditvi, zato vas vabimo, da
se nam pridružite kot:
ZLATI
partner

SREBRNI
partner

Partner
dogodka

Član

KOTIZACIJE
Št. brezplačnih vstopnic (za člane)

brezplačno brezplačno brezplačno brezplačno

Št. brezplačnih vstopnic (za dodatno vabljene)

4

2

1

-

Promocijski pano (roll-up) (2 x 1 m) v hodniku

✓

✓

✓

✓

Promocijski pano (roll-up) (2 x 1 m) pred vhodom

✓

-

-

-

Promocijski katalog na skupni promocijski mizi

✓

✓

✓

-

Razstavni prostor (do 4 m )

✓

✓

-

-

Promocijsko gradivo v promo vrečki (dobi vsak udeleženec)

✓

✓

-

-

Logotip na foto steni

velik

srednji

mali

-

Logotip v programski zgibanki

velik

srednji

mali

-

Logotip na spletni strani dogodka

✓

✓

✓

-

Logotip v mailingu v navezavi na prireditev

✓

-

-

-

20s video predstavitev pred in po sklopu predavanj 1

✓

-

-

-

Izpostavljenost v zaključnem promocijskem videu po dogodku

✓

-

-

-

1.000 €

500 €

250 €

brezplačno

PREDSTAVITEV in RAZSTAVNI PROSTOR 1

2

OBJAVA LOGOTIPA (BRANDING)

VIDEO PROMOCIJA

VREDNOST PAKETA

Vse cene so brez DDV

DODATNE MOŽNOSTI SPONZORSKEGA SODELOVANJA
POKROVITELJSTVO ODMORA

Zaključna pogostitev
(Odmor 2)

Odmor za kavo
(Odmor 2)

Napoved sponzoriranega odmora

✓

✓

Video ali osebna predstavitev pred sponzoriranim odmorom

✓

✓

Namizne zastavice v času odmora na mizah za pogostitev

✓

Možnost dodatne popestritve odmora na stroške pokrovitelja 2

✓

VREDNOST PAKETA

Vse cene so brez DDV

1.500 €

500 €

Niste našli primernega paketa za vas? Pišite nam, zaupajte nam vaše želje in potrudili se bomo, da se
približamo vašim potrebam. Kontakt: T: 02 333 13 54 .:. E: po@teces.si.

1
2

Promocijsko gradivo zagotovi partner
Skladno dogovoru z organizatorjem
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PREDSTAVITEV

INOVACIJSKI GROZD
združujemo vodilne slovenske deležnike
ELEKTRONSKE in ELEKTROINDUSTRIJE, ENERGETIKE,
PONUDNIKE in UPORABNIKE ENERGETSKO UČINKOVITIH REŠITEV
TECES je že od leta 2001 prepoznan slovenski nosilec strateških razvojnih partnerstev na področju elektronske
in elektroindustrije, energetike ter energetsko učinkovitih rešitev. Skladno konceptu inovacijskega grozda
združuje in povezuje svoje člane s ciljem krepitve njihovih kompetenc, globalne konkurenčnosti in doseganja
višje dodane vrednosti.
Člane predstavljajo vodilna slovenska podjetja elektronske in elektroindustrije, energetike, ponudniki in
uporabniki energetsko učinkovitih in drugih rešitev, vrhunske raziskovalno izobraževalne ustanove, strokovna
združenja in drugi deležnike slovenskega inovacijskega okolja.
Produkte članov TECES-a predstavljajo raznovrstni izdelki, kot so električne naprave in sistemi, elektromotorski
pogoni, mehatronski sklopi, komponente…, in rešitve s področja celostnega upravljanja z energijo, od njene
proizvodnje, prenosa, distribucije, upravljanja in porabe.

STRATEŠKO RAZVOJNO INOVACIJSKO PARTNERSTVO
združuje slovenske deležnike
s področij LESA in LESNE VERIGE,
GRADBENIH PROIZVODOV,
PAMETNIH NAPRAV in SISTEMOV ter
AKTIVNEGA UPRAVLJANJA STAVB in UPORABNIKU PRILAGOJENEGA AMBIENTA.
SRIP Pametne stavbe in dom z lesno verigo (SRIP PSiDL) je od 2017 eno izmed devetih ključnih dolgoročnih
partnerstev v podporo izvajanja Strategije pametne specializacije Slovenije (S4) s ciljem dviga konkurenčnosti
slovenskega gospodarstva.
Vizija SRIP so CELOVITE REŠITVE trajnostno naravnanega, okolju in uporabniku prijaznega, zdravega,
povezljivega in energijsko samozadostnega BIVALNEGA in DELOVNEGA OKOLJA PRIHODNOSTI.
TECES je tudi nosilec in eden izmed koordinatorjev SRIP PSiDL.

Dodatne informacije

Pobreška cesta 20, 2000 Maribor, Slovenija
T: +386 2 333 13 50 .:. E: info@teces.si .:. W: www.teces.si
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SEZNAM ČLANOV
Člani TECES, hkrati lahko tudi člani SRIP Pametne stavbe in dom z lesno verigo

Drugi člani SRIP Pametne stavbe in dom z lesno verigo
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