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Slovensko združenje veterinarjev za male živali 
Cesta v Mestni Log 47, SI-1000 Ljubljana, Slovenija 
info@zdruzenje-szvmz.si 
www.zdruzenje-szvmz.si

ZLATI SPONZOR (en sponzor)
CENA: 2.000 € + DDV

Cena vključuje:
- do 3 min. video predstavitve ali video oglas med glavnim odmorom
- do 3 min. objava video oglasov med krajšima odmoroma
- do 2 min. uvodnega pozdravnega govora predstavnika
- logotip na vseh spletnih materialih 

-  oglas/logotip na spletni strani www.zdruzenje-szvmz.si
- prost vstop v predavalnico za tri osebe
- generalno sponzorstvo si sponzor zagotovi z vplačilom
-  rok prijave 15. marec 2021

SREBRNI SPONZOR (več sponzorjev)
CENA: 500 € + DDV

Cena vključuje:
- do 1 min. video predstavitve ali video oglas med glavnim odmorom
- do 1 min. objava video oglasov med enim krajšim odmorom
- logotip na vseh spletnih materialih
-  oglas/logotip na spletni strani www.zdruzenje-szvmz.si

- prost vstop v predavalnico za tri osebe
- sponzorstvo si sponzor zagotovi z vplačilom
-  rok prijave 15. marec 2021

BRONASTI SPONZOR (več sponzorjev)
CENA: 250 € + DDV 

Cena vključuje:
- do 1 min. objava video oglasov med enim krajšim odmorom
- logotip na vseh spletnih materialih
-  oglas/logotip na spletni strani www.zdruzenje-szvmz.si

- prost vstop v predavalnico za eno osebo
- sponzorstvo si sponzor zagotovi z vplačilom
-  rok prijave 15. marec 2021

 KOTIZACIJA za udeležence
 30 €/osebo + 22% DDV, člani SZVMŽ in člani tujih nacionalnih združenj v okviru FECAVA/WSAVA

Brezplačno za študente Veterinarske fakultete Univerze v Ljubljani
60 €/osebo + 22% DDV, nečlani

Cena vključuje:
- prost vstop v predavalnico za eno osebo
-  odgovore na vprašanja, ki jih zastavite
- potrdilo o udeležbi prejme udeleženec, ki je na seminarju  
 prisoten več kot 90% časa predavanj  

- ogled videoposnetka čez 24 ur, na razpolago 3 mesece
- registracijo si udeleženec zagotovi z vplačilom
-  zadnji rok za prijavo je 3 ure pred pričetkom

 
Cene ne vključujejo 22% DDV. 

Dodatne aktivnosti v okviru Spletnega seminarja SZVMŽ le v dogovoru z organizatorjem.  
Organizator si pridržuje pravico zavrniti nepravočasno prijavo oz. preklicati prijavo po poteku roka plačila sponz. prispevka oz. kotizacije.

Dovoljene oblike oglasnih sporočil
Logotip v pdf, ai, png, psd ali jpg obliki, velikost 1200 px.
Za boljšo vidljivost priporočamo oglase v razmerju 16 : 9: 1280 × 720, 1366 × 768, 1600 × 900, 1920 × 1080, 2560 × 1440 in 3840 × 2160.
Videoposnetek MP4 ali MOV. Idealna ločljivost videoposnetka za webinar je 720 p pri 30 sličicah na sekundo.
Videoposnetek z že aktivno povezavo iz Youtube ali Vimeo kanala.
PDF dokument: ležeč PDF format za WEB, max. resolucija 100 pixels per inch, 15 sek. prehodi med stranmi. 
Ponudbe sponzorjev v PDF obliki.
PPT/PPTX dokument: resolucija slik max. 720 dpi, obseg ne sme presegati 7 MB, 15 sek. prehodi med stranmi.

Za vse dodatne informacije kontaktirajte:

Organizator SZVMŽ IT podpora seminarju SZVMŽ  
Izr. prof. dr. Alenka Seliškar Renato Knez
predsednica UO SZVMŽ   mobile: +386 41 323 938
E-mail: admin@zdruzenje-szvmz.si E-mail: podpora@aktadesign.si

Predstavitveno gradivo, video gradivo, logotip 
Gradivo nam v elektronski obliki (doc, pdf, ai, tiff, gif, ppt, pptx, mp4...) pošljite najkasneje 
5 dni pred seminarjem po elektronski pošti na naslov: webinar@aktadesign.si, ali jih 
odložite na naš ftp strežnik, kjer v raziskovalcu vpišete: ftp://ftp.aktadesign.si/ (pišite 
na mail za geslo). Lahko pa nam datoteke naložite preko wetransferja, sendspace ali 
dropboxa (AKTA design, www.aktadesign.si).

Dermatologija, 17. april 2021 od 9.00 do 14.00 ure
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SPONZORSTVO – Dermatologija, 17. april 2021 od 9.00 do 14.00 ure

Podjetje:

Naslov podjetja:

ID za DDV:

Kontaktna oseba: 

Elektronski naslov:

Tel.št./mobil:

  1.  Udeleženec:

  e-naslov:

  2.  Udeleženec:

  e-naslov:

  3.  Udeleženec: 

  e-naslov: 

Paket, ki ste ga izbrali za sponzoriranje in udeležbo (označite izbrani paket z X):

  Zlati sponzor – 2.000 €  Cena vključuje: do 3 min. video predstavitve ali video oglas med glavnim odmorom,  
   do 3 min. objava video oglasov med krajšima odmoroma,  
   do 2 min. uvodnega pozdravnega govora predstavnika,  
   logotip na vseh spletnih materialih, oglas/logotip na spletni strani www.zdruzenje-szvmz.si,  
   prost vstop v predavalnico za tri osebe

  Srebrni sponzor – 500 € Cena vključuje: do 1 min. video predstavitve ali video oglas med glavnim odmorom,  
   do 1 min. objava video oglasov med enim krajšim odmorom,  
   logotip na vseh spletnih materialih, oglas/logotip na spletni strani www.zdruzenje-szvmz.si,  
   prost vstop v predavalnico za tri osebe 

  Bronasti sponzor – 250 € Cena vključuje: do 1 min. objava video oglasov med enim krajšim odmorom,   
   logotip na vseh spletnih materialih, oglas/logotip na spletni strani www.zdruzenje-szvmz.si,  
   prost vstop v predavalnico za eno osebo
 

Rok prijave: 15. marec 2021
Vse cene za sponzorstvo veljajo za vplačila, opravljena do 15. marca 2021. Vrstni red sponzorjev in predstavitev se določi na podlagi prispelih prijav in plačil. 
Organizator si pridržuje pravico zavrniti nepravočasno prijavo oz. preklicati prijavo po poteku roka plačila sponzorskega prispevka oz. kotizacije. Cene ne 
vključujejo 22% DDV. 
Vplačila na transakcijski račun SZVMŽ pri SKB, d.d., IBAN: SI56 0310 7100 0013 109, BIC: SKBASI2X   
 

Prijava in dodatne informacije:


