PONUKA
PRE
SPONZOROV
Konferencia Budúcnosť strojárskej výroby
31.5. – 1.6.2022
Trnava

www.inova.to/eventy/

KTO SME?

INOVATO je inovačná sieť, ktorá spája úspešných
podnikateľov, talentovaných mladých ľudí a
odborníkov z rôznych sektorov priemyslu, ktorí
vzájomne zdieľajú svoje know-how a zdroje v oblasti
inovácií.

Sme predovšetkým skupina ľudí, ktorých spájajú
rovnaké hodnoty, vášeň pre inovácie, zlepšovanie
krajiny a sveta.

www.inova.to/eventy/

ČLENOVIA

Členovia:

www.inova.to/eventy/

PODUJATIE
• 1. Ročník / 150 účastníkov
• Kvalitný dvojdňový program
• 16 prednášok a 4 tematické workshopy zamerané
na aktuálne témy a priemyselné trendy

• Prehliadka Univerzitného vedeckého parku
„CAMPUS MTF STU“ CAMBO
• Výstava inovatívnych produktov v strojárskej výrobe
• Široké spektrum účastníkov – priemyselní inžinieri,
manažéri, vysokoškolskí pedagógovia, profesori,
doktorandi, študenti

• Večerný program

Organizátori:

www.inova.to/eventy/

PREČO SA STAŤ
SPONZOROM?
• Príležitosť stretnúť sa s odborníkmi z akademického
prostredia, s manažérmi priemyselných a
technologických firiem a inými zaujímavými
účastníkmi

• Pomôžete prepojiť akademický sektor s
podnikateľským prostredím
• Šanca nadviazať spoluprácu na potenciálnych
nových projektoch
• Jedinečná možnosť prezentovať svoju spoločnosť a
expertízu manažérom, akademikom, študentom a
iným zaujímavým ľuďom na jednom mieste
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PILIERE
SPOLUPRÁCE
•
•
•
•
•

Zdieľanie
Zodpovednosť
Dôvera
Férovosť
Rozvíjame len riešenia,
ktoré prospievajú ľuďom,
prírode a kvalite života
• Možnosť budúcej vzájomnej
spolupráce

www.inova.to/eventy/

Sponzorský
balíček
Stĺpec1

Sponzor

Strieborný
Zlatý
sponzor sponzor

Platinový
sponzor

1 000 €

2 500 €

5 000 €

8 000 €

2

3

4

5

Ďalšie vstupenky so zľavou zo štandardnej ceny pre max. 5
osôb

20%

20%

30%

50%

Logo na stránke konferencie

áno

áno

áno

áno

Logo na pozvánke a materiáloch
súvisiacich s konferenciou vrátane newslettra

áno

áno

áno

áno

áno

áno

áno

áno

áno

áno

áno

1x

3x

áno

áno

Voľná vstupenka (počet)

Distribúcia propagačných materiálov pre účastníkov počas
konferencie
Promo stánok medzi partnermi
Zoznam účastníkov disribuovaný pred konferenciou
(meno, funkcia, názov spoločnosti)

áno

áno

Video reklama počas prestávky
Komunikácia partnerstva na sociálnych sieťach
organizátora

áno

Reklamné predmety pre účastníkov konferencie

áno

Vyhradený reklamný e-mail pre všetkých účastníkov
podujatia

áno

Strategicky umiestnený roll-up banner

1

Zástupca partnera promovaný na zozname účastníkov
zasielaných pred podujatím
Zmienka v PR správe / médiách

áno
áno

Privítanie účastníkov / otvorenie podujatia (do 15 min.)
Prenájom plochy na prezentačný stánok (4x4m²) spolu 16m² - 1m² 62,50 € bez DPH, 1000€ bez DPH, 1200€ s DPH
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2

áno
áno

Referencie
,,Inšpiratívni ľudia plní inovatívnych myšlienok. Veľmi
prínosné podujatia pre podnikateľské prostredie.“
Vladislav Novák, EOS Innovazioni, a.s.

,,Podujatia, ktoré dodajú osobe so zápalom pre inovácie
a biznis všetko čo potrebuje na zapojenie sa do trhu plného
možností!“ Adam Bátovský, Business Development Consultant

„Príležitosť

stretnúť sa s úspešnými podnikateľmi, ktorí svoj biznis
vďaka inováciám zlepšujú a môžu byť príkladom aj pre ostatných.“
Martin Sojka, ŠVEC GROUP

„Je potrebné hľadať cesty a spôsoby, ako dostať firmy bližšie k
univerzitám. Navzájom si majú toho veľa čo ponúknuť. Len musia o
sebe vedieť a nájsť príležitosti pre spoluprácu na praktických,
zmysluplných projektoch.“ Anna Čaplovičová, INOVATO Cluster
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Kontakt

E-mail: anna.caplovicova@inovato.sk

Mobil: +421 903 176 127

INOVATO o.z.
Staničná 502/20
952 01 Vráble
Slovensko
IČO: 53525221
IČ DPH: SK2121429607
www.inova.to

