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SIOUG + JavaSi = MakeIT 2018

Datum: 16.07.2018

Predlog pokroviteljstva za konferenco MakeIT 2018
Spoštovani!
Leta 2015 smo se s SIOUG konferenco vrnili v Portorož, leta 2016 se nam je tam pridružila še konferenca
JavaSi. Skupaj smo v letu 2017 zrasli v enotno konferenco, ki se odvija v Portorožu in ker se vsebine obeh
konferenc vedno bolj prepletajo, smo se letos, leta 2018, odločili, da konferenci SIOUG in JavaSi združimo pod
enotnim imenom MakeIT 2018.
S tem pod eno streho združujemo celoten pregled nad aktualnim dogajanjem v razvoju in uporabi IKT rešitev,
ki so povezane z Oracle in Java ter vsemi ostalimi tehnologijami za razvoj tako lokalnih rešitev kot rešitev v
oblaku.
Pričakujemo preko 300 udeležencev, saj bo konferenca zanimiva tako za razvijalce kot za končne uporabnike
poslovnih informacijskih rešitev ter IT odločevalce v podjetjih.
Vsebina konference bo aktualna in raznolika, zaokrožila bo tematske sklope kot so APEX, Blockchain, Cloud,
Data Analytics, Database, Database development in Java & DevOps.

Konferenca MakeIT 2018 bo dvodnevna in bo potekala 15. in 16. oktobra 2018
v Kongresnem centru Portus hotelov LifeClass v Portorožu.
Zavedamo se, da je poleg zanimivih in aktualnih predavanj in predstavitev za udeležence izredno pomembna
cena oziroma strošek udeležbe na konferenci. Zato se bomo tudi letos z organizacijo in kotizacijskim modelom
potrudili omogočiti udeležbo širokemu krogu potencialnih udeležencev, kjer pa pokrovitelji igrate pomembno
vlogo.
V osnovi smo opredelili dva pokroviteljska paketa in sicer zlati pokrovitelj in srebrni pokrovitelj. V spodnji
tabeli si lahko ogledate, kaj vključuje posamezen pokroviteljski paket.
V kolikor navedena paketa ne vključujeta vaših želja in idej, se lahko dogovorimo o posebnem pokroviteljskem
paketu, ki je lahko tudi:
- Pokrovitelj dobrodošlice
- Pokrovitelj kave
- Pokrovitelj osvežilnih napitkov
- Pokrovitelj kosila
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Pokrovitelj glasbe ob večernem dogodku
Pokrovitelj pijače ob večernem dogodku
Pokrovitelj … – prosimo za vaše ideje/predloge.

Poleg zgoraj navedenega vam nudimo tudi možnost, da v okviru pokroviteljskega sodelovanja aktivno
sodelujete na razstavnem prostoru v preddverju dvoran. Tu lahko 'v živo' predstavite rešitve iz vaše ponudbe
in s tem obogatite program konference MakeIT 2018.
OPIS pokroviteljskih opcij

ZLATI
pokrovitelj

SREBRNI
pokrovitelj

Ostali
pokrovitelji

2.400 €

1.200 €

dogovor

Legenda:
X - vključeno v paket
1

Objava vašega oglasa na spletni strani
konference

X

2

Objava logotipa na spletni strani konference

X

3

Objava marketinškega opisa ali vaše zgodbe na
spletni strani konference

X

4

Objava logotipa na urniku

X

5

Objava logotipa na registracijskih karticah
udeležencev

X

6

Objava logotipa na označevalnih tablah na
konferenci

X

7

Vključitev promocijskega gradiva pokrovitelja
med materiale, ki jih prejmejo udeleženci
konference
Predstavitev pokrovitelja na razstavnem prostoru
pred dvoranami oba dneva konference

X

X

X

X

8

X

X

9

Pokrovitelj dobrodošlice

X

10

Pokrovitelj kave

X

11

Pokrovitelj osvežilnih napitkov

X

12

Pokrovitelj kosila

X

13

Pokrovitelj glasbe ob večernem dogodku

X

14

Pokrovitelj pijače ob večernem dogodku

X

15

Pokrovitelj ...

X
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Ste zainteresirani za pokroviteljsko sodelovanje na konferenci MakeIT 2018? Prosimo, da nas kontaktirate čim
prej oziroma najkasneje do 20.8.2018, da se dogovorimo za vašo obliko sodelovanja.

Za kakršnokoli dodatno informacijo ali predlog sodelovanja smo vam na voljo na telefonski številki 041 799 666
(Elizabeta Gruden, elizabeta.gruden@sioug.si) ali 041 773 101 (Janez Zaletel, janez.zaletel@sioug.si).

Elizabeta Gruden l.r.
Koordinator pokroviteljev
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Janez Zaletel l.r.
Predsednik SIOUG
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