
  

 
 

 

Dinamičen razvoj na področju evidentiranja stanja oz. sprememb v prostoru ob povečani dostopnosti 
raznovrstnih georeferenciranih  podatkov, pospešeno spreminjanje zakonskih okvirov za uveljavljanje 
strateških usmeritev države in nenazadnje hiter splošen tehnološki razvoj, terjajo neprestano usposabljanje 
strokovnih kadrov in tudi seznanjanje zainteresirane javnosti z novimi možnostmi. Prav zato in v želji, da 
skupaj podpremo prizadevanja za urejeno okolje ter vplivamo na družbeno gospodarski razvoj v smeri 
operativnih, praktičnih pristopov v dobrobit državljanov, napovedujemo izvedbo in vas vabimo, da 
postanete sponzor geodetskega dneva in tako skupaj z nami soustvarite tradicionalno geodetsko srečanje. 

PONUDBA SPONZORJEM 

1.paket – GENERALNI SPONZOR – po individualnem dogovoru 

 
2.paket – ZLATI SPONZOR – 2000 EUR 

· logotip podjetja bo naveden na e-mediju, ki ga prejmejo udeleženci posveta, na spletni strani 
geodetskega dne www.geodetskidan.si , v zborniku Geodetskega dneva, v Geodetskem vestniku in 
na predstavitvenih panojih, tablah oziroma ekranih, 

· možnost predstavitve dejavnosti v okviru posveta (glavna dvorana), 
· 1 razstavni pano, 
· 2 kotizaciji. 

 
3.paket – SREBRNI SPONZOR – 1000 EUR 

· logotip podjetja bo naveden na e-mediju, ki ga prejmejo udeleženci posveta, na spletni strani 
geodetskega dne www.geodetskidan.si, v zborniku Geodetskega dneva, v Geodetskem vestniku in 
na predstavitvenih panojih, tablah oziroma ekranih, 

· 1 razstavni pano, 
· 1 kotizacija. 

 
4.paket – BRONASTI SPONZOR – 500 EUR 

· logotip podjetja bo naveden na e-mediju, ki ga prejmejo udeleženci posveta, na spletni strani 
geodetskega dne www.geodetskidan.si , v zborniku Geodetskega dneva, v Geodetskem vestniku in 
na predstavitvenih panojih, tablah oziroma ekranih. 

· 1 kotizacija. 
 

5.paket – SPONZOR – 200 - 500 EUR 
· logotip podjetja bo naveden na e-mediju, ki ga prejmejo udeleženci posveta, na spletni strani 

geodetskega dne www.geodetskidan.si, v zborniku Geodetskega dneva, v Geodetskem vestniku in 
na predstavitvenih panojih, tablah oz. ekranih (vrstni red sponzorjev po višini sponzorskih sredstev). 

 

Stik: pismo@lgd.si, kontaktna oseba: Milan Brajnik 
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