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Predlog pokroviteljstva za virtualno konferenco MakeIT
Autumn 2021
Spoštovani,
lansko leto nas je postavilo pred nove izzive, ki so na svojevrsten način še vedno prisotni. Spremenljivost in
negotovost situacije glede Covid ukrepov sta nas usmerila k odločitvi, da bomo tudi letošnjo MakeIT 2021
konferenco izvedli virtualno, kajti to je edini način, da lahko zagotovimo njeno izvedbo.
Lanskoletna konferenca MakeIT Week se je odvijala cel teden. Predvsem odzivi udeležencev in predavateljev so
nam dali usmeritev, da smo se letos odločili za drugačen format in sicer bomo imeli več enodnevnih ali
dvodnevnih dogodkov. Vsi ti dogodki bodo v jeseni, zato letošnje ime konference MakeIT Autumn.
MakeIT Autumn vsem udeležencem omogoča izbiro glede udeležbe na enem, dveh, treh ali vseh štirih
dogodkih. Za udeležbo na več dogodkih so na voljo dodatne ugodnosti.
Virtualna konferenca MakeIT Autumn 2021 bo potekala po naslednjem razporedu:
- 11. in 12. oktober 2021 - Database
- 18. in 19. oktober 2021 - Java & Cloud
- 8. november 2021 - Analytics
- 9. november 2021 - Database development / APEX
Seveda pri organizaciji in izvedbi konference MaketIT Autumn pomembno vlogo predstavljate tudi vi,
pokrovitelji. Za letošnjo konferenco smo pripravili različne pakete, ki smo jih tudi cenovno ovrednotili nižje kot
prejšnja leta, v upanju, da se nam boste tako lažje pridružili.
Za vas smo pripravili različne pokroviteljske pakete in sicer zlati pokrovitelj in srebrni pokrovitelj na
posameznem dogodku ali na celotni konferenci. V spodnji tabeli si lahko ogledate, kaj vključuje posamezen
pokroviteljski paket. Seveda bomo veseli tudi vseh vaših in idej, ki morda v samem paketu niso zajete.
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POKROVITELJSKI PAKET POSAMEZNEGA DOGODKA V SKLOPU MakeIT Autumn 2021 konference:

OPIS pokroviteljskih opcij
Legenda:
X - vključeno v paket

ZLATI
pokrovitelj

SREBRNI
pokrovitelj

Ostali
pokrovitelji

300 €

180 €

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
Objava vašega oglasa na spletni strani konference

X

X

X

4

Objava logotipa na spletni strani konference s
povezavo na vaše podjetje

X

X

5

Objava logotipa na urniku konference

X

X

6

Objava logotipa na vseh poslanih vabilih in
najavah konference

X

X

3

POKROVITELJSKI PAKET CELOTNE MakeIT Autumn 2021 KONFERENCE:

OPIS pokroviteljskih opcij
Legenda:
X - vključeno v paket

ZLATI
pokrovitelj

SREBRNI
pokrovitelj

Ostali
pokrovitelji

500 €

300 €

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
Objava vašega oglasa na spletni strani konference

X

3
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4

Objava logotipa na spletni strani konference s
povezavo na vaše podjetje

X

X

5

Objava logotipa na urniku konference

X

X

6

Objava logotipa na vseh poslanih vabilih in
najavah konference

X

X

Navedene cene ne vključujejo 22% DDV-ja.
Ste zainteresirani za pokroviteljsko sodelovanje na konferenci MakeITAutumn 2021? Prosimo, da nas
kontaktirate, 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 040 347 388 (Urban Zaletel, urban.zaletel@sioug.si).

Elizabeta Gruden l.r.
Koordinator pokroviteljev
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