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PRIZADEVAMO ZA 

UČINKOVITO 
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PONUDBA ZA POKROVITELJSTVO  

Konferenca korporativnega upravljanja 2017 

IZBERITE VAŠ PAKET 
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Združenje nadzornikov Slovenije (ZNS) je strokovna, nepridobitna, 

prostovoljna in nevladna ter nepolitična organizacija, ki povezuje člane nadzornih 

svetov (NS), upravnih odborov (UO) ter druge deležnike korporativnega upravljanja.  

 

Danes združujemo več kot 700 članov in smo najpomembnejši nosilec razvoja 

in mnenjski voditelj korporativnega upravljanja v Sloveniji.  

 

Poslanstvo ZNS 

S spodbujanjem dobre prakse korporativnega upravljanja in strokovnega dela članov 

nadzornih svetov prispevamo k učinkovitemu korporativnemu upravljanju v Sloveniji. To 

počnemo z naslednjimi aktivnostmi: 

• razvoj stroke in raziskav s področja korporativnega upravljanja, 

• izobraževanje, certificiranje in svetovanje,  

• zastopanje interesov in povezovanje vseh deležnikov korporativnega upravljanja,  

• mednarodno delovanje. 

 

ZNS spremlja in razvija stroko in prakso s področja korporativnega upravljanja in delovanja 

nadzornih svetov in upravnih odborov. S svojim poslanstvom smo pomembno prispevali k 

razvoju avtonomnih pravnih virov (kodeksi, priporočila) in raziskovalnemu delu na 

tem področju. Kritično se odzivamo na slabo prakso upravljanja družb, različne sklepe 

Vlade RS in pripravo zakonodaje. 
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KONFERENCA  

KORPORATIVNEGA UPRAVLJANJA 

Največji dogodek s področja korporativnega upravljanja v Sloveniji  

 

MEDIJSKA POKRITOST 

KONFERENCA KORPORATIVNEGA UPRAVLJANJA je primerno strokovno promovirana in 

medijsko zelo odmevna, saj gre za najpomembnejši in osrednji tovrstni dogodek v Sloveniji. 

Povprečno število medijskih objav o dogodku se giblje med 10 in 15 (vsi mediji), približno enako je 

tudi število akreditiranih novinarjev.  

 

 

KDO BO NA KONFERENCI? 

Konference se vsako leto udeleži okoli 130 predsednikov in članov uprav in nadzornih svetov, 

predstavnikov delničarjev, zakonodajalcev in regulatorjev, izvršnih oseb v podjetjih, članov komisij in 

sekretarjev nadzornega sveta ter strokovnjakov povezanih na tak ali drugačen z vsemi deležniki 

korporativnega upravljanja. 
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POKROVITELJSKI PAKETI  

 

 

GENERALNI* ZLATI SREBRNI BRONASTI PODPORNI

1.  OBJAVA LOGOTIPA pokrovitelja v vseh 

elektronskih vabilih - najmanj štiri (4) 

2. SODELOVANJE predsednika uprave 

pokrovitelja na konferenci 

3. predvajanje PROMOCIJSKEGA SPOTA 

pokrovitelja na konferenci (spot zagotovi 

pokrovitelj)


4. objava REKLAME PASICE pokrovitelja na 

spletnih straneh  ZNS, kjer bo objavljen program 

konference (reklamno pasico zagotovi pokrovitelj)


5. PROMOCIJSKA "STOJNICA" pokrovitelja v 

preddverju dvorane, kjer bo potekala konferenca 

6. PROMOCIJSKI PANO v preddverju dvorane, 

kjer bo potekala konferenca  

7. PROMOCIJSKO GRADIVO pokrovitelja za 

udeležence konference - vlaganje v torbe 

udeležencev
  

8. OBJAVA REKLAMNE PASICE oz. 

LOGOTIPA v mesečnih elektronskih novicah 

»nadzornik.si« s povezavo na spletno stran 

pokrovitelja

celoletna 

objava 

reklamene 

pasice

enkratna 

objava 

logotipa

enkratna 

objava 

logotipa

enkratna 

objava 

logotipa

9. OBJAVA LOGOTIPA pokrovitelja: v GRADIVU 

in TELOPU konference, na IDENTIFIKACIJSKI 

kartici udeležencev ter na TISKANEM VABILU 

članom ZNS

    

10. CELOLETNA OBJAVA LOGOTIPA 

pokrovitelja na spletni strani ZNS (www.zdruzenje-

ns.si) s povezavo na spletno stran pokrovitelja
    

11. BREZPLAČNA UDELEŽBA 

PREDSTAVNIKOV pokrovitelja na konferenci
sedmih (7) štirih (4) treh (3) enega (1)

12. pokrovitelj ima po lastni presoji pravico 

uporabe naziva »pokrovitelj konference 

korporativnega upravljanja 2017« v svojih 

poslovnih sporočilih poslovnim partnerjem

    

VREDNOST PAKETA (brez ddv) 7.000 EUR 4.000 EUR 3.000 EUR 1.500 EUR 700 EUR

* generalni pokrovitelj je lahko samo eden

VRSTE POKROVITELJEVVSEBINA PAKETOV


