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NAGRADE GZS
VABILO K POKROVITELJSTVU
največjega poslovnega dogodka
Podelitev 49. nagrad Gospodarske zbornice Slovenije
za izjemne gospodarske in podjetniške dosežke
6. marec 2017, s pričetkom ob 18. uri
Cankarjev dom, Linhartova dvorana
Nagrade GZS za izjemne gospodarske in podjetniške dosežke so najstarejša in najprestižnejša
tovrstna priznanja v Sloveniji. GZS jih bo prihodnje leto podelila že 49-tič zapored, kot
priznanje gospodarstvenikom, ki vrsto let uspešno vodijo podjetja. Nagrado GZS je doslej
prejelo že 24 gospodarstvenih in 323 gospodarstvenikov.
Prireditve se vsako leto udeleži okoli 600 vodilnih predstavnikov gospodarstva in politike.
Dogodek je tudi medijsko zelo odmeven.
Svečani prireditvi sledi sprejem nagrajencev v preddverju, kjer potekajo številne promocijske
aktivnosti.

Ob tej priložnosti vas vabimo, da izkoristite dogodek za vašo promocijo!
O NAGRADI
Nagrade GZS prejmejo vodilni v treh
kategorijah družb: velike, srednje ter
male gospodarske družbe za izjemno
poslovodno, tehnično, marketinško ter
organizacijsko delo in trajni razvoj
družbe, ki jo vodijo.
Vsako leto je objavljen razpis. Kandidate
ocenjuje komisija, ki jo sestavljajo
nagrajenci iz minulih let. Pri ocenjevanju
njihovih dosežkov uporabljajo 69
merljivih kriterijev, poleg splošnih tržnih
in razvojnih rezultatov, rezultatov poslovanja in izvoznih rezultatov, internacionalizacije ter
uveljavljenosti v EU, upoštevajo tudi hitro in učinkovito tržno širitev gospodarske družbe,
obetavno vizijo in jasno strategijo na daljši rok, lastni razvoj in inovacije, visoko poslovno in
podjetniško kulturo.

O DOGODKU
Slavnostna prireditev je v Linhartovi dvorani
Cankarjevega doma. Prireditvi sledi sprejem
nagrajencev, kjer potekajo atraktivne
promocijske aktivnosti. Dogodek nudi tudi
možnost za druženje in povezovanje z
vodilnimi
managerji
v
slovenskem
poslovnem okolju, tako iz gospodarstva in
politike.
Interes
za
udeležbo na
prireditvi
je
vsako leto zelo velik. Dogodka se udeleži 600 vodilnih
direktorjev in predsednikov uprav, najvišji predstavniki politične
javnosti in vlade ter drugih inštitucij. Slovesno podelitev nagrad
spremljajo vsi najpomembnejši slovenski mediji.
Fotografije in video reportaže iz preteklih prireditev si lahko
ogledate na spletni strani http://nagrada.gzs.si.

SPONZORSKI PAKETI
Za vas smo pripravili posebne
promocijske
pakete,
ki
vam
omogočajo
izvedbo
celovitih
marketinških akcij, ki so usmerjene
izključno na poslovno javnost.
Udeleženci dogodka bodo preko
različnih promocijskih aktivnosti prišli
v neposreden stik z vašo blagovno
znamko.
Promocijski paketi poleg promocije na
dogodku
vključujejo
številne
aktivnosti, med drugim tudi spletno
oglaševanje, oglaševanje v e-časopisu, v reviji Glas gospodarstva in v poslovni stavbi GZS.
Odmevna prireditev in sprejem nagrajencev po prireditvi ter bogat oglaševalski paket, so
odlična priložnost za predstavitev vašega podjetja poslovni javnosti in predvsem odločevalcem
v uspešnih slovenskih podjetjih. Nekaj utrinkov z letošnjega dogodka si lahko ogledate na:
https://www.youtube.com/watch?v=HegFvLmF0CA
Vabimo vas, da se nam pridružite kot sponzor dogodka.
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SPONZORSKI PAKETI

Izvedba vaše lastne promocijske akcije – po
dogovoru

GLAVNI


ZLATI

SREBRNI

BRONASTI

Ekskluzivnost v panogi





PROMOCIJA NA PORTALU
Logotip na spletni strani dogodka
Banner na spletni strani dogodka





















Logotip v e-vabilih na prireditev
Logotip v e-pismu udeležencem po dogodku
Logotip na videoposnetku z dogodka

















PROMOCIJA NA DOGODKU
Logotip na platnu v dvorani
Video (do 60 sek) ali statično oglas na platnu
Razdelitev promocijskih materialov udeležencem
eležencempano pred vhodom v dvorano
Reklamni
Promocijske aktivnosti v preddverju
Zahvala na prireditvi
VIP sedeži na dogodku
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PROMOCIJA V MEDIJIH GZS
Banner v e-časopisu Poslovni tednik

4

2

1

1 mes.

1 mes.

1 mes.

(350 x 280 px, jpg, link)

PROMOCIJA V VABILIH
Logotip v tiskanih vabilih na prireditev
(Velja za pogodbe sklenjene do 20. 1. 2017)

(208 x 150, jpg, link)

Banner na spletnih straneh GZS
(350 x 280 px, jpg, link)

Oglas v reviji Glas gospodarstva – posebna
številka, (dimenzije 210x280 mm)





Logotip v prispevku v reviji Glas gospodarstva –
posebna številka









Logotip v prispevku v reviji Glas gospodarstva –
redna številka









PROMOCIJA V STAVBI GZS
Oglas na zaslonu v dvigalih (1280 x 1024 px, .jpg)
Promocijski letaki na razstavnih policah

14 dni
1 mes.

14 dni
1 mes.

1 mes.

CENA PROMOCIJSKEGA PAKETA

12.000

7.000

4.000

2.000

Cene so v EUR brez DDV.
Velikost objavljenega logotipa je sorazmerna vrednosti paketa.

Za dodatne informacije prosim kontaktirajte Službo za strateško komuniciranje in marketing:
Petja Orehek, petja.orehek@gzs.si, T: 01 5898 480, M: 051/693-290
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