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Predlog pokroviteljstva za virtualno konferenco
MakeIT Week 2020
Spoštovani!
Letošnje leto je resnično posebno in nas postavlja pred izkušnje in izzive, ki nam narekujejo drugačen tok
dejavnosti kot smo jih sicer vajeni. Glede na dogajanje, epidemiološko sliko in z njo povezanimi ukrepi v
slovenskem in mednarodnem prostoru smo se odločili, da je na prvem mestu varnost vseh sodelujočih,
predavateljev, udeležencev in pokroviteljev.
Zato smo se odločili, da konferenco izpeljemo preko celega tedna na stabilen in varen način.
Konferenco MakeITWeek 2020 torej v celoti selimo v izvedbo na daljavo.
Virtualna konferenca MakeITWeek 2020 bo potekala med 12. in 16. oktobrom 2020.

Zainteresiranost predavateljev in pokroviteljev nam omogoča, da pripravljamo zanimive in aktualne vsebine iz
IT sveta, z nami bodo predavatelji iz Slovenije in tujine. Vsebina konference bo aktualna in raznolika, zaokrožila
bo tematske sklope kot so Java, Cloud-native & DevOps, Database, Database Development, Data Analytics,
Innovative Solutions in Security & Infrastructure.

Seveda pri organizaciji in izvedbi konference MaketIT Week pomembno vlogo predstavljate tudi vi,
pokrovitelji. Za letošnjo konferenco smo pripravili paket marketinških aktivnosti, ki jih kot pokrovitelj
prejmete. Paket smo cenovno ovrednotili nižje kot prejšnja leta, v upanju, da se nam boste tako lažje pridružili.
Pokroviteljski paket znaša 380,00€ neto.
Seveda bomo veseli tudi vaših predlogov in idej, ki morda v samem paketu niso zajete, pa bi jih vi, kot
pokrovitelj virtulane konference MakeITWeek2020, želeli izvesti.
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MakeITWeek
pokrovitelj

Pokrovitelj po
dogovoru

380 €

dogovor

1

Predavanje pokrovitelja, ki je lahko tudi
marketinško obarvano

X

2

Objava pokrovitelja na posebni podstrani
pokrovitelja, kjer lahko objavite vaše zgodbe,
članke, oglase ipd
Online razstavni prostor pokrovitelja1

X

4

Objava vašega oglasa na spletni strani
konference

X

5

Objava logotipa na spletni strani konference s
povezavo na vaše podjetje

X

6

Objava logotipa na urniku konference

X

7

Objava logotipa na vseh poslanih vabilih in
najavah konference

X

3

www.sioug.si
sioug@sioug.si

X

Navedena cena ne vključuje 22% DDV-ja.
Ste zainteresirani za pokroviteljsko sodelovanje na konferenci MakeITWeek 2020? Prosimo, da nas
kontaktirate in da se dogovorimo za 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

Janez Zaletel l.r.
Predsednik SIOUG

______________________________________
1

V kolikor bo spletna platforma to omogočala
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