Povabilo sponzorjem
Mreža za družbeno odgovornost Slovenije 6. junija 2019 organizira tradicionalno konferenco
Trendi na področju družbene odgovornosti z osrednjo temo JAZ, MI, VSI.
Dogodek, ki se ga tradicionalno udeležuje približno 80 udeležencev iz Slovenije, bo potekal
na IEDC Poslovni šoli Bled.
Tokratna osrednja tema konference se bo gibala med področji od individualnega,
podjetniškega in sistemskega nivoja ter hkrati med različnimi deležniki in nivoji vzpostavljala
dialog. Čeprav lahko (in tudi mora) vsak posameznik~zaposleni~podjetje s svojim delovanjem
prispevati k večji družbeni odgovornosti ter trajnostnemu razvoju, so nekateri izzivi
sistemske narave in jih preprosto ne moremo nasloviti le individualno.
Ciljna skupina konference:
•
•
•
•
•

vodje oddelkov za družbeno odgovornost
strokovni sodelavci v kadrovskih službah
odločevalci v podjetjih
trajnostni influencerji
predstavniki gospodarstva, javnih institucij in nevladnega sektorja

Možnosti sponzorstva
Zakaj sodelovati?
•
•
•
•
•
•

ker se zavedate dodane vrednosti vpeljave principov trajnostnega poslovanja
ker lahko občinstvu predstavite, da je družbena odgovornost za vas pomembna
ker se boste družili in spoznali udeležence ter morda navezali poslovne kontakte
ker boste prispevali svojo unikatno energijo in svoje edinstvene sposobnosti za
reševanje izzivov, ki naslavljajo trajnostni razvoj širše družbe
prepoznavnost kot družbeno odgovorno podjetje
medijska izpostavljenost

Sponzorski paketi
Pripravili smo različne sponzorske pakete, seveda pa vam lahko pripravimo tudi paket po vaši
meri.
Osnovni paket za sponzorje:
•
•
•
•

Objava logotipa sponzorja – projekcija v dvorani
Navedba sponzorja v e-vabilih
Objava logotipa in kratke predstavitve sponzorja na spletni strani www.mdos.si – s
povezavo na spletno stran sponzorja
Vlaganje promocijskega gradiva v gradivo za udeležence

Sponzorski paketi
vključujejo:

Osnovni paket
Razstavni prostor v
preddverju konference
Predstavitev s
promocijskim panojem
v preddverju
Število brezplačnih
kotizacij za udeležbo na
konferenci
Aktivna soudeležba na
konferenci
Objava logotipa v enovicah MDOS
Objava logotipa v
zahvali udeležencem
Vrednost sponzorskih
paketov

Zeleni sponzor*

Modri sponzor

Rumeni sponzor

namenjeno podjetjem, ki
dokazano izkazujejo
vodilnost in inovativnost
na področju trajnostnega
razvoja
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1000€

Za več informacij o konferenci obiščite www.mdos.si
Kontakt:
Mreža za družbeno odgovornost Slovenije
Petra Hartman
petra@ekvilib.org
01/430 37 51

500€

200€

