Povabilo sponzorjem
k sodelovanju in predstavitvi na mednarodni konferenci
Smart Cities 2019: »Resilient Cities: between digital and physical world«

Spoštovani člani SRIP PMiS
Dne 16. 09. 2019 organiziramo na Ljubljanskem gradu enodnevno mednarodno
konferenco: Smart Cities 2019: »Resilient Cities: between digital and physical
world«.
Predstavljeno bo ravnanje občin in mest v primeru naravnih nesreč in
nepričakovanih dogodkov. V razpravi bomo opredelili stanje, priložnosti za
izboljšanje odzivnosti in varnosti v občinah in mestih.
Konferenca je namenjena tako odjemalcem kot ponudnikom IKT storitev:
odločevalcem, predstavnikom mest in občin ter podjetjem, raziskovalnim in
razvojnim institucijam, ki delujejo na področjih IKT rešitev za pametna mesta in
naselja.
Program konference je dostopen na spletni strani www.smarttowns.eu.
Vse člane Strateško Razvojno Inovacijskega Partnerstva Pametna Mesta in
Skupnosti vljudno vabimo k aktivnim predstavitvam produktov in storitev.
Vljudno vas vabimo k aktivni udeležbi na vzporednem poslovnem delu konference v
prostoru za mreženje. Za vas smo pripravili več možnosti za sodelovanje, ki so
predstavljene v nadaljevanju.
Vabimo Vas, da izkoristite priložnost za vidnost in predstavitev vaših kakovostnih
rešitev.

S spoštovanjem,
dr. Nevenka Cukjati
Generalna direktorica Operacije SRIP PMiS
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POJAVNOST V DIGITALNI OBLIKI
-

Logo podjetja
na spletni strani programa konference
v elektronskem vabilu na 1000 naslovov
2 x na vabilu na socialnih omrežjih (Linkedin, Twitter)
v novičniku 2x pred dogodkom in 1x po dogodku
na spletnih straneh arhiva konference

POJAVNOST NA DOGODKU

Logo podjetja
- v uvodni in zaključni prezentaciji ter ob prekinitvah v
konferenčni dvorani
- na projekciji v dvorani za mreženje
- v tiskanem programu
Lastna promocija podjetja na dogodku
- delitev promocijskih materialov ob registraciji v vrečki
organizatorja
- pingvin sponzorja v glavni dvorani in dvorani za
mreženje
- razstavni prostor v dvorani za mreženje (pingvin in pult
sponzorja)
- video projekcija (max. 3 minute) v dvorani za mreženje
CEN A PAKE TA

x
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Cene so v EUR in ne vključujejo DDV.
Vsa zainteresirana podjetja prosim, da svoj interes sporočite do: 20. 08. 2019, na
spodnji naslov.
Kontakt: Tjaša Lazič
E-mail: pmis@ijs.si
Telefon: +386 (0)1 477 30 94
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