
                                                                                               
 
 Bratislava / Košice, 2.9.2019 
 

 

 

 
 

Výzva partnerom 
 

 
Vážený partner, 
 

v dňoch 24. a 25. 10. 2019 občianske združenia BPUGTM SLOVENSKO, Slovenská asociácia procesného riadenia 
(SAPRIA) a Fakulta managementu Univerzity Komenského v Bratislave organizujú ďalší ročník medzinárodnej odbornej 
konferencie v srdci slovenských hôr, vo Vrátnej doline (Hotel BOBOTY, http://www.hotelboboty.sk), pod názvom: 

 
Progresívne prístupy zvyšovania efektívnosti a výkonnosti organizácií  

 
pričom konferencia bude tentoraz zameraná na SMART evolúciu v nasledovných oblastiach:  
  

- podnikové procesy, produkty a služby,  ich aplikácia v praxi,    

- vzdelávanie a jeho inovatívne  formy, 

- ochrana osobných údajov, kybernetická bezpečnosť.  

 
V prípade, že máte záujem stať sa partnerom tohoto podujatia, môžete svoj záujem o sponzorskú spoluprácu prejaviť zaslaním emailu 
na adresu: peter.balco@bpug.sk / erika. slivova@bpug.sk  do 5. 10. 2019, pričom si môžete vybrať z nasledovných  foriem 
partnerstva.  

   
1. BPUGTM SLOVENSKO Stánok - Prenájom priestorov na prezentačný stánok - cena 160/1m2 EUR s DPH; 
6x3m2 18m2 
 
2. BPUGTM SLOVENSKO Hlavný Partner - Príspevok  3000 EUR s DPH 
 

- Priestor pre prezentáciu firmy, stánok 2x2m umiestnený pred konferenčnou miestnosťou 
- Logo – 1 roll up 2 x 0.85 m, na čelnej strane konferenčnej miestnosti 
- Umiestnenie loga vo všetkých komunikačných dokumentoch – Hlavný partner  (WEB, Banner, el. pozvánka) 
- Jedna prezentácia na tému konferencie 
- Možnosť vloženia propagačných materiálov do konferenčného balíka pre účastníkov v rozsahu 4 x A4 
- Logo na WEB BPUGTM SLOVENSKO - Hlavný partner  na 12 mesiacov 

 
3. BPUGTM SLOVENSKO Partner - Príspevok  1500 Eur  
 

- Jedna vstupenka zdarma  
- Logo – 1 roll up 2 x 0.85 m, na čelnej strane konferenčnej miestnosti 
- Umiestnenie loga vo všetkých komunikačných dokumentoch – Hlavný partner  (WEB, Banner, el. pozvánka) 
- Možnosť vloženia propagačných materiálov do konferenčného balíka pre účastníkov v rozsahu 1 x A4 

 

4. BPUGTM SLOVENSKO Podpora - Príspevok  300 Eur 
 

- Logo – 1 roll up 2 x 0.85 m, na čelnej strane konferenčnej miestnosti 
- Možnosť vloženia propagačných materiálov do konferenčného balíka pre účastníkov v rozsahu 1 x A4 

 

 
Peter Balco 
Prezident BPUGTM SLOVENSKO 

http://www.sapria.sk/

