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Konferencia BPUGTM  SLOVENSKO 2014 
 (BPUGTM - Best Practice User Group)  

 
 

Výzva partnerom 
 

 

Vážený partner, 
 

Dňa 10.4.2014 BPUGTM SLOVENSKO v spolupráci s Fakultou managementu Univerzity Komenského v 
Bratislave uporiada v poradí štvrtu konferenciu pod názvom: 

 
PRÍBEHY O RIADENÍ PROJEKTOV™ 

 
V prípade, že máte záujem stať sa partnerom tohoto podujatia, môžete svoj záujem o sponzorskú 

spoluprácu prejaviť zaslaním emailu na adresu: maros.hinduliak@bpug.sk  do 24. 3. 2014. Môžete si vybrať niekoko 
typov partnerstva (viď. nižšie) so spresnením ďalších možností nefinančnej podpory.  
   

Programový koncept celého podujatia bude dostupný na www.bpug.sk 

 
 

Maroš Hinduliak, PM podujatia 
maros.hinduliak@bpug.sk,    
     tel: +421908935612 

 
 
V Bratislave 17.1.2014 
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BPUG™ SLOVENSKO partnerstva: 

1. BPUG Zlatý partner 
Príspevok  3000 Eur  
 

 Päť vstupeniek zdarma  
 Logo – 1 roll up 2 x 0.85 m, na čelnej strane konferenčnej miestnosti 
 Umiestnenie loga spoločnosti vo všetkých komunikačných dokumentoch – Zlatý partner  (WEB, 
Banner, el. pozvánka) 
 Jedna prezentácia na tému konferencie 
 Vloženie propagačných materiálov do konferenčného balíka pre účastníkov v rozsahu 4 x A4 
 Priestor pre prezentáciu firmy v mieste konania konferencie (max 2 m

2
) 

 Logo na WEB BPUG Slovensko - Zlatý partner  na 12 mesiacov 
 
 
2. BPUG Strieborný partner  
Príspevok  1500 Eur  
 

 Tri vstupenky zdarma 
 Umiestnenie loga spoločnosti na čelnej strane konferenčnej miestnosti (max 1m x 0,6m) 
 Umiestnenie loga spoločnosti vo všetkých komunikačných dokumentoch – Strieborný partner  
(WEB, Banner, el. pozvánka) 
 Účasť reprezentanta v panelovej diskusii / workshope 
 Vloženie propagačných materiálov do konferenčného balíka pre účastníkov v rozsahu 2 x A4 
 Priestor pre prezentáciu firmy v mieste konania konferencie (max 2 m

2
) 

 Logo na WEB BPUG Slovensko - Strieborný partner  na 12 mesiacov 
 
 
3. BPUG  Bronzový partner 
Príspevok  750 Eur  
 

 Jedna vstupenka zdarma 
 Umiestnenie loga spoločnosti na čelnej strane konferenčnej miestnosti (A3) 
 Umiestnenie loga spoločnosti vo všetkých komunikačných dokumentoch – Bronzový partner  (WEB, 
Banner, el. pozvánka) 
 Vloženie propagačných materiálov do konferenčného balíka pre účastníkov v rozsahu 1 x A4 
 Logo na WEB BPUG Slovensko - Bronzový partner  na 12 mesiacov 

 
 
4. Mediálny partner 
 

 Jedna vstupenka zdarma 
 Umiestnenie loga spoločnosti na čelnej strane konferenčnej miestnosti (max 1m x 0,6m) 
 Umiestnenie loga spoločnosti vo všetkých komunikačných dokumentoch – Mediálny partner  (WEB, 
Banner, el. pozvánka) 
 Logo na WEB BPUG Slovensko - Mediálny partner  na 12 mesiacov 

 
 
5. Možnosti nefinančného sponzoringu partnera 
Pri výbere partnera sa budú posudzovať aj navrhované možnosti nefinančného sponzoringu, ktoré môžu obsahovať: 
 

 Organizačnú pomoc pri zabezpečovaní podujatia 
 Garanciu a podporu odbornej stránky konferencie 
 Spoluúčasť pri zabezpečovaní materiálov BPUG

TM
 

 Iné, podľa možností a uváženia partnera 
 

 
 


