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7. 
Netpro
je največja poslovna in networking konferenca 
za mikro, mala in srednja podjetja v Sloveniji.

Cilji konference
je predstavitev prihajajočih poslovnih trendov in 
povezovanje poslovnežev in podjetnikov ter 
ustvarjanje novih poslovnih priložnosti.

https://www.netpro-konferenca.si/



NAJVEČJA POSLOVNA NETWORKING KONFERENCA
ZA MIKRO, MALA IN SREDNJA PODJETJA V SLOVENIJI

PRIČAKOVANA UDELEŽBA
100

KAJ KONFERENCA PONUJA?

IZMENJAVA ZNANJA
Vsebinsko bogat program predavanj o poslovnih trendih s primeri dobrih pod-
jetniških praks. Gostili bomo priznane govorce z bogatimi podjetniškimi     
in menedžerskimi izkušnjami.

ORGANIZATORJA 
Bizi (TSmedia, d.o.o.) in BIC 
(Business Intelligence Center).

CILJNA SKUPINA 
Direktorji, vodje in poslovni odločev-
alci mikro, malih in srednjih podjetji 
ter menedžerji iz najrazličnejših 
panog.

MREŽENJSKA VOZLIŠČA
Organizirani poslovni matchmaking za stra-
teško vspostavljanje novih poslovnih 
povezav.

Medijski partnerji  in podporniki NetPRO konference:

PODJETNIŠKA VOZLIŠČA
Predstavitveno-razstavni prostor, B2B in B2C vozlišča za 
predstavitev produktov, storitev ter srečanja ena na ena.



NAJVEČJA POSLOVNA NETWORKING KONFERENCA
ZA MIKRO, MALA IN SREDNJA PODJETJA V SLOVENIJI

OPOMBE: 
* E-novice za promocijo NetPRO konference se pošiljajo na bazo več kot 25.000 poslovnih subjektov 

** Spletni oglasi na Siol.net, Bizi, itis.si, najdi.si, spletni strani BIC in oglasih na zunanjih digitalnih zaslonih (19 digitalnih velikanov po Sloveniji: Ljubljana, 

Maribor, Celje, Murska Sobota, Koper). Doseg zunanjih zaslonov: 30.000 - 60.000 respondentov dnevno na posamezen zaslon (odvisno od lokacije zaslona). 

Lokacije na povezavi: https://tsmedia.si/ponudba-zunanji-digitalni-zasloni/

*** Velja za minimalni nakup baze v vrednosti 300 EUR do 30. junija 2021

SPONZORSKI PAKETI
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DODANA VREDNOST

30% popust pri enkratni pripravi baze poslovnih subjekov po želji sponzorja***

VREDNOST SPONZORSKIH PAKETOV 2,600 € + DDV 1,800 € + DDV 960 € + DDV 

Letno članstvo v BIC za eno osebo

Objava logotipa sponzorja v zahvali udeležencev s povezavo na spl. mesto sponzorja

Zahvala za sodelovanje v Netpro e-novici po konferenci

Zahvala za sodelovanje po konferenci na FB strani Netpro 

Predvajanje logotipa sponzorja na zaslonu v dvorani med odmori konference

Omemba sponzorja s strani organizatorja (med odmorom konference)

Možnost vročitve promocijskega gradiva udeležencem konference

Možnost izvedbe nagradne igre v organizaciji sponzorja

Polne kotizacije za udeležbo na konferenci

Vsebinska umestitev sponzorja v Netpro e-novice (1-krat na bazo 
poslovnih subjektov)

Objava logotipa sponzorja v oglasih za promocijo Netpro konference**

Omemba sponzorja na FB strani Netpro konference, FB bizi.si in FB strani BIC

Objava logotipa sponzorja v Netpro e-novicah*

Objava logotipa sponzorja na Netpro spletni strani, s povezavo do spletnega 
mesta sponzorja

Predvajanje promocijskega spota sponzorja (max dolžina 3 min) pred začetkom 
konference ali med odmorom

Razstavno promocijski prostor (predstavitev s promocijskim panojem in materiali 
na razstavnem prostoru, s prisotnostjo vašega svetovalca/promotorja)

15-minutno strokovno promocijsko predavanje, uvrščeno v program 
konference


