
Спонзорство: 
Генерални 

спонзор

Платинасти 

спонзор

Златни 

спонзор

Спонзор 

студентских и 

ауторских 

радова (додела 

награде 

студенту од 

10.000 дин за 

најбољи рад)

Излагач

Број спонзора, маxимално 1 2 више 1 више

Цена спонзорског пакета у динарима     250,000.00 180,000.00 125,000.00 100,000.00 60,000.00

Број плаћених котизација на Конференцији 

с приступом свим садржајима
4 3 2 2 2

Попуст на додатне котизације за госте 

спонзора
20% 20% 20% 20% 10%

Бесплатних паркинг места 1 1 1 1 - Уколико се паркинг место плаћа

6 м2

 Избор 

локације

Попуст на сваки додатни квадратни метар 

најма изложбеног простора са/без штанда
50% 50% 25% - - Пуна цена 1м

2
 7.000 динара

Број спомињањања имена спонзора  са 

назнаком спонзорства
4 3 2 2 1

Помињање спонзора са назнаком 

спонзорства у склопу активности везаних за 

припрему конференције

Да Да Да Да Да

Имејл обавештења,  ЛинкедИн 

група ГИС форума, Фејсбук ГИС 

форума

Корице, унутрашњост: 12.500 дин;

Унутрашнај страница цела: 6.000 

дин;

Напомена

Типски штанд испред конференицијске сале 4м2 2м2 - -

Уколико спонзор жели штанд који 

ње типски, сам налази и плаћа 

извођаћа

СПОНЗОРИ КОЈИ БУДУ СПОНЗОРИСАЛИ ОБЕ МАНИФЕСТАЦИЈЕ, И ГИС ФОРУМ И ДРОН ФЕСТ, ДОБИЈАЈУ 20% ПОПУСТА НА ОБА СПОНЗОРСТВА

1/2 

унутрашње 

странице

1/2 унутрашња 

станица

1/4 

унутрашње 

странице

Лого спонзора с назнаком спозорства у 

брошури Конференције

Последња 

спољна 

страница 

корице

1 унутрашња 

станица



Пола унутрашње странице: 3.000 

дин;

Лого са назнаком спонзорства на плочици 

са именом учесника
Да, у углу - - - -

Врх стране,

Испод 

генералног 

спонзора,

Испод 

платинастог 

спонзора,

Испод златног 

спонзора,

Испод 

спонзора,

1 у реду 2 у реду 2 у реду 1 уреду више у реду

Логотип спонзора на презентацијском 

платну (видео вол) у конференцијској 

дворани с назнаком спонзорства, на 

почетку , у паузама и на крају Конференције 

4 минута - 

пропорционал

но, врти се у 

круг

3 минута - 

пропорциона

лно , врти се у 

круг

2 минута - 

пропорциона

лно , врти се у 

круг

1 минут - 

пропорционално, 

врти се у круг

30 секунди - 

пропорциона

лно, врти се у 

круг

Презентација и предавање Спонзора у 

трајању до 15 мин првог дана службеног 

програма Конференције 

Наступа први 

након 

отварања

Наступају 

након 

генералног 

спонзора, по 

редиследу 

пријављивањ

а

3.00 2.00 1.00 1.00 1.00

 Један уз 

платно за 

пројектовање

1 на улазу у 

салу
Са стране Са стране Са стране

 1 на улазу у 

салу
1 са стране

1 са стране

1/2 

унутрашње 

странице

1/2 унутрашња 

станица

1/4 

унутрашње 

странице

Линк и банер спонзора са назнаком 

спонзорства на за то предвиђеном месту на 

службеној wеб страници Конференције ( у 

трајању од потписивања Уговора до краја 

2016) с назнаком спонзорства

Наступају након генералног и платинастих 

спонзора, по редоследу пријављивања

Лого спонзора с назнаком спозорства у 

брошури Конференције

Последња 

спољна 

страница 

корице

1 унутрашња 

станица

Број рол-ап баннера у конференцијској 

дворани с назнаком спонзорства (осигурава 

и доставља спонзор) 



Лого спонзора на панелима за ауторске 

радове.
- - - Да -

Спомињање спонзора приликом медијског 

обраћања домаћина Конференције. 
Да - - - -

Хостесе носе мајице спонзора  (осигурава и 

доставља спонзор) 
Да - - - -

Подјела промотивног материјала и поклона 

(осигурава и доставља спонзор)

У кесама / 

фасциклама 

спонзора. 

Могућност 

стављања на 

сваку столицу

У кесама / 

фасциклама 

спонзора

У кеси 

Дрон Феста

У кеси 

Дрон Феста

У кеси 

Дрон Феста

1 анкетно питање спонзора.

Одговори на питање са назнаком предузећа 

испитаника.

Imejl адреса испитаника, уколико се 

анкетирани учесник сложи са тим.

Кратки промотивни филм са спонзором на 

wеб страници Конференције (видео 

материјал у организацији спонзора) 

До 5 мин До 3 мин До 2 мин До 2 мин -

Плакета / Захвалница за спонзорство 

конференције
Да Да Да Да Да

Могућност организовања наградне игре 

(осигурава и доставља спонзор)
Да Да Да - -

Воркшоп под покровитељством спонзора   

(материјале осигурава и доставља спонзор) 

Бесплатно за 

генералног 

спонзора 

уколико 

пријави тему 

до 1.4.2018.

Уколико се генеранли спонзор не пријави за wорксхоп до 

1.4.2018., сви остали спонзори и излагачи стичу право да се 

пријаве да бесплатно одрже wорксхоп. Спонзор или излагач 

који се први јави до 15.4.2018. ће одржати воркшоп. Након 

15.4. организатор налази предавача.

Да - - - -


