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PONUDBA ZA POKROVITELJSTVO 21. GALA VEČERA ALUMNI ZDRUŽENJA MBA RADOVLJICA
Alumni združenje MBA Radovljica že 25 let povezuje diplomante mednarodnega podiplomskega študijskega
programa Poslovodenje in Organizacija – IMB na Ekonomski fakulteti v Ljubljani. V tem času se je v združenju
zbralo že več kot 800 članov – managerjev, strokovnjakov in perspektivnih mlajših kadrov na začetku, v vzponu
ali na vrhuncu svoje karierne poti, ki predstavljajo pomemben del poslovnega sveta v Sloveniji in regiji ter tako
soustvarjajo utrip tega gospodarskega prostora in odločilno vplivajo na javno mnenje.
Alumni združenje MBA Radovljica bo letos praznovalo jubilejnih 25 let od ustanovitve študijskega programa
IMB. Jubilej bomo obeležili v okviru 21. Gala večera, ki tradicionalno predstavlja največji in najbolj prestižen
dogodek združenja in se ga udeleži več kot 250 naših članov, partnerjev in pokroviteljev. 21. Gala večer se bo
odvijal 13. aprila 2018 v Portorožu.
S tem pismom se na vas obračamo s prošnjo po pokroviteljstvu letošnjega Gala večera, s katerim pomagate
pri njegovi izvedbi. Kot pokrovitelj Gala večera lahko kot naš partner gradite svoj ugled v gospodarstvu ter
odnose z uspešnimi managerji in perspektivnimi mladimi kadri. V okviru ponudbe za pokrovitelje ponujamo
naslednje pokroviteljske pakete:
ZLATI POKROVITELJ
Paket za zlatega pokrovitelja 21. Gala večera znaša 2.000,00 EUR + DDV in vam prinaša naslednje ugodnosti:
•
•
•
•
•
•
•

4 brezplačne vstopnice za 21. Gala večer Alumni združenja MBA Radovljica,
zahvala vašemu podjetju kot zlatemu pokrovitelju dogodka v uvodnem nagovoru 21. Gala večera,
možnost uvodnega nagovora na 21. Gala večeru s strani predstavnika vašega podjetja,
objava oglasa v velikosti celotne A4 strani (210x297 mm) v društvenem časopisu Retro (3 izdaje letno),
objava logotipa vašega podjetja v vseh promocijskih materialih na dogodku, v oglasu v časniku Finance,
na spletni strani združenja (www.alumni-mba.com) in v vseh internih e-obvestilih združenja,
objava do petih promocijskih objav vašega podjetja na naših socialnih omrežjih (Facebook),
možnost individualnega prilagajanja pokroviteljskega paketa.
SREBRNI POKROVITELJ

Paket za srebrnega pokrovitelja 21. Gala večera znaša 1.000,00 EUR + DDV in vam prinaša naslednje ugodnosti:
•
•
•
•
•

4 brezplačne vstopnice za 21. Gala večer Alumni združenja MBA Radovljica,
zahvala vašemu podjetju kot srebrnemu pokrovitelju dogodka v uvodnem nagovoru 21. Gala večera,
objava oglasa v velikosti polovice A4 strani (148x297 mm) v društvenem časopisu Retro (3 izdaje
letno),
objava logotipa vašega podjetja v vseh promocijskih materialih na dogodku, v oglasu v časniku Finance,
na spletni strani združenja (www.alumni-mba.com) in v vseh internih e-obvestilih združenja.
objava do treh promocijskih objav vašega podjetja na naših socialnih omrežjih (Facebook).

BRONASTI POKROVITELJ
Paket za bronastega pokrovitelja 21. Gala večera znaša 500,00 EUR + DDV in vam prinaša naslednje ugodnosti:
•
•
•
•

2 brezplačni vstopnici za 21. Gala večer Alumni združenja MBA Radovljica,
zahvala vašemu podjetju kot bronastemu pokrovitelju dogodka v uvodnem nagovoru 21. Gala večera,
objava oglasa v velikosti tretjine A4 strani (210x99 mm) v društvenem časopisu Retro (3 izdaje letno),
objava logotipa vašega podjetja v vseh promocijskih materialih na dogodku, v oglasu v časniku Finance,
na spletni strani združenja (www.alumni-mba.com) in v vseh internih e-obvestilih združenja.

Za vsa vprašanja smo na voljo preko e-pošte info@alumni-mba.com ali preko telefona 031 697 353.
S spoštovanjem,
Nastja Vidmar
predsednica Alumni združenja MBA Radovljica

