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VABILO
SPONZORJEM

Spoštovane kolegice in kolegi veterinarji, cenjeni partnerji,

leto je naokoli in z veseljem najavljamo simpozij o aktualnih boleznih malih živali, ki ga 
tradicionalno organizira Slovensko združenje veterinarjev za male živali.

Simpozij, že 34. po vrsti, bo priložnost za srečanje s kolegi, izmenjavo mnenj in seznanitev 
z najnovejšimi znanstvenimi in strokovnimi spoznanji na področju veterinarske medicine 
psov in mačk.

Z letošnjim simpozijem želimo še bolj poudariti pomen sodelovanja in sooblikovanja 
skupnih rešitev za prihodnost.

Osrednje teme simpozija bodo s področja kirurgije mehkih tkiv – poudarek na glavi 
in vratu, oziroma problematiki kratkogobčnih pasem (drugi in tretji dan, predavatelj 
Gert Ter Haar), medicine mačk (drugi in tretji dan, predavateljica Samantha Taylor) in 
oftalmologije (drugi in tretji dan, predavatelj Rick F. Sanchez), manjkala pa ne bodo 
niti področja reprodukcije (prvi dan, predavatelj Xavier Levy), dermatologije (prvi dan, 
predavateljici Željka Starčević in Ana Petak) in predavanja za veterinarske tehnike 
(tretji dan, predavatelji: Xavier Levy, Vladimira Erjavec in Jerneja Sredenšek). Prvič bo 
dogodek potekal tri dni brez ločenega predkongresnega dne, v dveh oziroma celo treh 
dvoranah naenkrat.

Kot cenjenega partnerja veterinarstva vas vabimo k sodelovanju pri pripravi dogodka, 
ki ga lahko izkoristite za lastno promocijo in za srečanje s poslovnimi partnerji. V prilogi 
je ponudba za sodelovanje.

Na letošnjem XXXIV. Simpoziju SZVMŽ pričakujemo udeležbo več kot 300 udeležencev, 
predvsem slovenskih veterinarjev za male živali, ciljamo pa tudi na del udeležencev iz 
sosednjih in drugih evropskih držav.

Z željo, da se od 13. do 15. aprila 2023 v čim večjem številu srečamo v Hotelu Slovenija 
v Portorožu, vas lepo pozdravljam.

Ljubljana, februar 2023 

Lara Kralj, dr. vet. med 
predsednica  
Upravnega odbora SZVMŽ

Slovensko združenje veterinarjev za male živali 
Cesta v Mestni Log 47, SI-1000 Ljubljana, Slovenija 
info@zdruzenje-szvmz.si 
www.zdruzenje-szvmz.si 
www.simpozij.zdruzenje-szvmz.si
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 Opisi sponzorskih razpisnih mest

Razstavni prostor
       vijolični prostor - James Cook               modri prostor - James Cook                rumeni prostor - Robert Scott in Roald Amundsen

Vsi razstavni prostori so površine 4 m2, zgornje omejitve zakupa velikosti prostora ni. Predvidenih je 44 razstavnih prostorov. 
Vključuje: poleg tabelaričnih pozicij v tabeli še mizo 1,5 x 0,6 m, stole, enoten tipski napis razstavljavca, električni priključek, koš za smeti.  
Prosti ali zasedeni prostori so prikazani na spletni strani www.simpozij.zdruzenje-szvmz.si/stran/razstavljalci/

Sponzor druženja na sprejemu – »Welcome reception« (13.4.2023, ob 20. uri) - eno sponzorsko mesto
Večerno druženje povabljenih gostov, predavateljev s sponzorji in udeleženci ob pijači in prigrizkih.  
Vključuje: poleg pozicij v tabeli še brandiranje prostora in pozdravni nagovor sponzorja. 

Sponzor dvorane za en dan (13.4., 14.4., 15.4.2023) - osem sponzorskih mest
Vključuje: poleg pozicij v tabeli še brandiranje dvorane (oglasna sporočila med odmori, oglasni pano, lastna delitev reklamnega materiala), 
15 minut za kratko predstavitev pred začetkom predavanja. Predavanja bodo v prostorih Cristoforo Colombo, Amerigo Vespucci in Vasco 
da Gama. 

Sponzor slavnostne večerje z zabavo (14.4.2023, ob 20.30 uri) - tri sponzorska mesta
Vključuje: poleg pozicij v tabeli še brandiranje in možnost nagovora udeležencev pred svečano večerjo. 

Sponzor za 2 Coffee breaka/dan (13.4., 14.4., 15.4.2023) - tri sponzorska mesta
Vključuje: poleg pozicij v tabeli še brandiranje, sponzor bo omenjen pred vsakim odmorom. 

Sponzor vrečk za materiale - eno sponzorsko mesto
Vključuje: poleg pozicij v tabeli še natisnjen logotip ali druga reklama sponzorja poleg logotipa SZVMŽ na vrečki (nakup in tisk opravi 
SZVMŽ).

Sponzor trakov s priponkami za akreditacijo - eno sponzorsko mesto
Vključuje: poleg pozicij v tabeli še natisnjen logotip sponzorja na traku poleg logotipa SZVMŽ (nakup in tisk opravi SZVMŽ).

Sponzor jutranjega teka v podporo duševnemu zdravju in dobrobiti veterinarjev (14.4.2023) -  
eno sponzorsko mesto
Vključuje: poleg pozicij v tabeli še delitev brandiranih darilc udeležencem, podrobnosti izvedbe dogodka v medsebojnem dogovoru 
sponzorja in SZVMŽ.

Sponzor brez razstavnega prostora – samo oglas v Zborniku referatov simpozija SZVMŽ
Vključuje: barvni oglas velikosti A4, ki bo vstavljen med referati v zborniku ali na zadnji strani ovitka. Zbornik bo dostopen vsem 
udeležencem v elektronski obliki, v tiskani obliki pa z doplačilom 5 €. 

Sponzor brez razstavnega prostora - samo reklamni material v vrečkah udeležencev
Sponzorsko gradivo oddati en dan pred simpozijem organizatorju dogodka.

Če skupni znesek sponzorskih sredstev, ki ste ga pripravljeni vložiti (za poljubno kombinacijo razstavnega 
prostora in dodatnih možnosti) preseže:

 4.000 €, pridobite status SREBRNEGA SPONZORJA

 5.000 €, pridobite status ZLATEGA SPONZORJA

 6.000 €, pridobite status PLATINASTEGA SPONZORJA

V primeru, da se odločite za več opcij sponzorstva, se vse ugodnosti seštevajo. Vsem sponzorjem, ki skupno 
prispevajo vsaj 1.000 €, pripada objava logotipa v vseh promocijskih materialih in objavah, možnost vlaganja 
reklamnega materiala v vrečke udeležencev in objava A4 barvnega oglasa v Zborniku referatov.
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PONUDBA / NAROČILO SPONZORJEV
V spodnji tabeli so predstavljene osnovne možnosti sponzoriranja. Dobrodošli so tudi vaši predlogi za sponzoriranje dogodka. 

V zadnji vrstici tabele prosim označite, za katere pozicije sponzorstva ste se odločili. Cene v ceniku ne vključujejo DDV.

   ZNESEK (brez 22% DDV):  2.000 € 1.600 € 1.200 €  3.000 € 2.000 € 1.700 € 1.500 € 1.500 € 1.100 € 1.000 €

Navedba loga na projekcijskem 
platnu v dvorani v velikosti 
glede na višino sredstev

Objava logotipa sponzorja na 
spletni strani simpozija in link 
na spletno stran sponzorja

Navedba loga sponzorja na 
sponzorskih panojih v hotelu 
v velikosti glede na višino sredstev

Objava logotipa v Programski 
zgibanki in Zborniku referatov  
v velikosti glede na višino sredstev

Prostor za razstavni pano  
v dvorani, 15 min. predstavitev  
pred predavanjem in med odmori

Prost vstop na otvoritveni  
sprejem / Welcome reception 
13.4.2023

Prost vstop na svečano večerjo  
z zabavo / After Party 
14.4.2023

Št. barvnih oglasov A4 
v Zborniku referatov

Gradivo simpozija v vrečkah 
za udeležence

Tipsko opremljen  
razstavni prostor

Št. brezplačnih kotizacij  
(samo za zaposlene pri sponzorju) 

Prostor za razstavni pano, 
oglasno gradivo, zastavico...  

Prosim označite s križcem 
vašo izbiro v tej vrstici (×)

Vnesite izbrano številko/-ke 
razstavnega/-ih prostora/-ov 
(glej str. 5) 

Možnosti sponzoriranja

Možne so tudi druge oblike podpore prireditve, za kar se prosim obrnite na Laro Kralj dr. vet. med., E: predsednik@zdruzenje-szvmz.si 
Slovensko združenje veterinarjev za male živali, Cesta v Mestni Log 47, 1000 Ljubljana, E: registracija@zdruzenje-szvmz.si  

R
az

st
av

n
i 

p
ro

st
o

r 
4 

m
2

R
az

st
av

n
i 

p
ro

st
o

r 
4 

m
2

R
az

st
av

n
i 

p
ro

st
o

r 
4 

m
2

Sp
o

n
zo

r 
 

d
ru

že
n

ja
 

n
a 

sp
re

je
m

u

Sp
o

n
zo

r 
 

d
vo

ra
n

e 
 

za
 e

n
 d

an

Sp
o

n
zo

r 
 

vr
eč

k 
za

  
m

at
er

ia
le

Sp
o

n
zo

r 
 

C
o

ff
ee

  
B

re
ak

Sp
o

n
zo

r 
sl

av
n

o
st

n
e 

 
ve

če
rj

e

Sp
o

n
zo

r 
 

tr
ak

o
v 

s 
p

ri
p

o
n

ka
m

i

Sp
o

n
zo

r 
 

ju
tr

an
je

g
a 

 
te

ka

		 	 	 	 	 	 	 	 	 

		 	 	 	 	 	 	 	 	 

		 	 	 	 	 	 	 	 	 

		 	 	 	 	 	 	 	 	 

		 	 	 	 	
 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1

 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1  

 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 

		 	 	 	 	 	 	 	 	 

		 	 	

    Na sprejemu Na odru   Na hodniku Na večerji

     vpišite dan   vpišite dan 

IZBERETE LAHKO TUDI VEČ RAZSTAVNIH PROSTOROV! 
V kolikor boste pustili prazno polje pri izbiri razstavnega prostora,  
bo organizator podelil prvo naslednjo prosto številko/-e razstavnega prostora.

 6 20 18 1 8 1 3 3  1 1   Število sponzorskih mest:
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Oglaševanje v Zborniku referatov

 Naročilo oglasov:   Cena Naročamo (označite z ×):

 Barvni oglas na zadnji strani ovitka v Zborniku referatov   1.000 €  

 Celostranski (A4) barvni oglas v Zborniku referatov (210 × 297 mm)  500 €/oglas  število A4 oglasov:

 Reklamni/oglasni material v vrečkah udeležencev   500 €  

Oglas, pripravljen za tisk v pdf formatu z dodatki za porezavo (300 dpi, cmyk), je treba poslati na e-naslov:  
info@aktadesign.si do 1. aprila 2023.

Zbornik referatov bo izšel v času dogodka in ga vsi udeleženci prejmejo v e-obliki. Zbornik bo dostopen tudi v tiskani obliki z 
doplačilom 5 €. Cene v ceniku ne vključujejo DDV.

 Kontaktni podatki

Naziv sponzorja / 
oglaševalca

 Točen naziv plačnika:

 Točen naslov plačnika:

 Podpisnik/i pogodbe:

 Kraj, poštna številka:

 Davčna številka plačnika:                                                Davčni zavezanec:   DA    NE

 Kontaktna oseba:

 Številka telefona: 

 E-pošta:

 

 Plačilni pogoji

Po oddanem naročilu za sponzoriranje bodo sponzorji prejeli v podpis Pogodbo o sponzoriranju 34. Simpozija SZVMŽ. 
SZVMŽ bo izstavil račun sponzorju najkasneje v 30 dneh po dogodku z rokom plačila 30 dni po prejemu računa (ali po 
dogovoru s sponzorjem)  na TRR SZVMŽ, Slovensko združenje veterinarjev za male živali pri SKB, d.d., BIC: SKBASI2X, 
IBAN: SI56 0310 7100 0013 109. 
Potrjujemo pogoje sodelovanja in jih nepreklicno in izključno priznavamo in sprejemamo kot vsebino pogodbe, ki so opisane 
na spletni strani https://www.simpozij.zdruzenje-szvmz.si/stran/pogoji-sodelovanja-na-simpoziju/

 Odpoved

Pisne odpovedi morajo biti poslane na naslov SZVMŽ - Slovensko združenje veterinarjev za male živali, Cesta v Mestni Log 
47, 1000 Ljubljana. Za odpovedi, prejete do 1. aprila 2023, organizator povrne 60 % vplačanega zneska, po tem datumu 
organizator denarja ne vrača. Vsa vračila bodo izvedena po dogodku.

 Prijavnico pošljite do 1. aprila 2023 na e-naslov: registracija@zdruzenje-szvmz.si

SZVMŽ, Slovensko združenje veterinarjev za male živali 
Lara Kralj, dr. vet. med. 
predsednica Upravnega odbora SZVMŽ

Datum:	 Podpis	odgovorne	osebe	in	žig	podjetja:



5

XXXIV. 
Simpozij SZVMŽ 
o aktualnih boleznih malih živali

2 0 2 3
13. – 15. APRIL 2023
KC PORTUS, PORTOROŽ
S L O V E N I J A

 Lokacije razstavnih prostorov oštevilčene od 1 do 44

Tipsko opremljen razstavni prostor v dvoranah James Cook, Robert Scott, Roald Amundsen

Vsaka številka vključuje: mizo 1,5 x 0,6 m, stole, enoten tipski napis razstavljavca, električni priključek in koš za smeti. 

Najmanjša velikost prostora je 4m², zgornje omejitve velikosti prostora ni. Predavanja bodo v prostorih Cristoforo Colombo, 

Amerigo Vespucci in Vasco da Gama.

Med spodaj navedenimi možnostmi izberite številko razstavnega prostora (ali več številk) in jo/jih vpišite v tabelo »Razstavni prostor« 
na 3. strani razpisa. Prosti ali zasedeni prostori so prikazani na spletni strani www.simpozij.zdruzenje-szvmz.si/stran/razstavljalci/

  cena razstavnega prostora 4 m2 2.000 € (od 1 do 5 in 26)

  cena razstavnega prostora 4 m2 1.600 € (od 6 do 25)

  cena razstavnega prostora 4 m2 1.200 € (od 27 do 44)

Pri zasedanju želenih razstavnih 

prostorov se bomo dosledno držali 

pravila: »Kdor prej pride, prej melje«.


