
VABILO K SODELOVANJU



KDO VSE OBIŠČE INFORMATIVO?

ZAKAJ JE  INFORMATIVA EDINSTVEN 
SEJEM IZOBRAŽEVANJA V SLOVENIJI?
• Ker na enem mestu predstavi pregled formalnih in  
  neformalnih možnosti izobraževanja od srednje šole  
  naprej, tako v Sloveniji, kot v tujini;
• ker hkrati predstavi različne poklice in poklicne     
  spretnosti, priložnosti za mednarodno mobilnost,     
  možnosti štipendiranja, možnost zaposlitve, različne  
  možnosti bivanja v času šolanja in druge informacije,  
  pomembno povezane z izobraževanjem vseh generacij.
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Srednje šolstvo: srednje šole, šolski centri, dijaški 
domovi; 
višje šolstvo: višje strokovne šole; 
visoko šolstvo: visoke šole, fakultete, univerze, 
študentski domovi; 
študij oz. izobraževanje v tujini: programi in agencije za 
rekrutiranje študentov, ponudniki programov 
mednarodne mobilnosti, ponudniki štipendij za študij v 
tujini; 
izobraževanje odraslih, vseživljenjsko učenje, dodatno 
izobraževanje: programi izobraževanja odraslih, 
jezikovni tečaji, strokovne ekskurzije, kreativne delavnice 
itd.; 
štipendiranje, zaposlovanje: štipenditorji in posredniki 
štipendij, ponudniki dijaškega in študentskega dela, 
študentski in drugi zaposlitveni servisi, ponudniki 
praktičnega usposabljanja, ponudniki (prvih) zaposlitev; 
državne institucije, javni zavodi: ministrstva, 
veleposlaništva, muzeji idr.; 
strokovna, interesna združenja: društva, zveze društev, 
zbornice; 
didaktični pripomočki in literatura: ponudniki 
didaktičnih pripomočkov, strokovne in mladinske 
literature, učbenikov in priročnikov.
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V OKVIRU KATERIH PODROČJIH SE 
LAHKO PREDSTAVITE? 



IZPSOJA 
OPREME

SEJEMSKI 
INŽENIRING

ORGANIZACIJA 
DOKOGDKOV RAČUNOVODSTVO

STORITVE ZA
TUJCE

KAKO JE SEJEM 
ORGANIZIRAN?

Sejemska razstava

Moja prva zaposlitev

Študij v tujini

ŠTEVILO OBISKOVALCEV

13.700

1. Informativa

2009

14.800

3. Informativa

2011

16.000

5. Informativa

2013

14.000

2. Informativa

2010

14.900

4. Informativa

2012

20.000

6. Informativa

2014

20.000

7. Informativa

2015

22.000

8. Informativa

2016

24.000

9. Informativa

2017

24.500

10. Informativa

2018

25.000

11. Informativa

2019

129

190 195
168

253

188
200 213

249 250 250

ŠTEVILO SODELUJOČIH

INFORMATIVA SKOZI ČAS

Izobraževalni program

Kulturni program

Spremljevalni program

POTEGUJTE SE ZA NAZIV NAJ RAZSTAVLJAVEC 

Razstavljavci 13. Informative se lahko potegujete za laskavi naziv Naj 
razstavljavec 13. Informative po izboru obiskovalcev. Obiskovalci Informative 
bodo pozorno spremljali dogajanje na razstavnih prostorih, poleg njihovega 
videza pa bodo ocenjevali tudi prijaznost osebja in ponudbo aktivnosti.

NAZIV NAJ RAZSTAVLJAVEC VAM ZAGOTOVI:
• jumbo plakatno mesto na Gospodarskem razstavišču v času 14. Informative v  
  letu 2022 (oblikovanje zagotovi razstavljavec, namestitev pa organizator); 
• objavo logotipa razstavljavca s povezavo do njegove spletne strani na 
www.informativa.si; 
• objavo naj razstavljavca na spletni strani www.informativa.si po razglasitvi  
  zmagovalca (predstavitev bo objavljena na strani do prihodnje Informative); 
• izpostavljenost naj razstavljavca v zaključni novici 
  13. Informative; 
• tradicionalni prehodni kipec naj razstavljavca.



Površina razstavnega prostora je navzgor neomejena. 
Najmanjši razstavni prostor, ki ga lahko najamete, je 9 m2. 
Tipsko opremljen razstavni prostor vključuje: talno oblogo, 
predelne stene, dve polici, mizo, dva stola, promocijski pult, 
tipski napis razstavljavca in koš za smeti. 
• prijava do 20. oktobra 2020: 90 EUR/m2 
• prijava po 20. oktobru 2020: 125 EUR/m2 

OBLIKE SODELOVANJA 
1.    PREDSTAVITEV NA RAZSTAVNEM PROSTORU

 

TIPSKO OPREMLJEN RAZSTAVNI PROSTOR

 

NEOPREMLJEN RAZSTAVNI PROSTOR

SOUPORABA RAZSTAVNEGA PROSTORA

PROMOCIJSKI PULT

Zakupite lahko razstavni prostor različnih dimenzij. 
Najmanjši razstavni prostor, ki ga lahko najamete, je 9 m2. 
Neopremljen razstavni prostor je popolnoma prazen (brez 
talne obloge, obodnih sten, pohištvene opreme in tipskega 
napisa razstavljavca) in ga po želji opremite sami. Dodatno 
opremo boste lahko naročili naknadno preko e-obrazca, ki bo 
dostopen z Navodili za razstavljavce, vaš razstavni prostor pa 
lahko pripravimo tudi po meri. 
• prijava do 20. oktobra 2020: 70 EUR/m2 
• prijava po 20. oktobru 2020: 105 EUR/m2 

V primeru nastopa dveh ali več organizacij na istem 
razstavnem prostoru, se morajo sorazstavljavci prijaviti ter 
plačati registracijsko takso in obvezno prijavnino. 
Sorazstavljavci imajo enake ugodnosti kot ostali razstavljavci. 
Cena registracijske takse: • 312 EUR/sorazstavljavca 

Promocijo za pultom izvaja ena oseba, dodatne pomočnike 
zaračunavamo kot delivce promocijskega gradiva izven 
razstavnega prostora/promocijskega pulta. Dimenzije 
promocijskega pulta so 100 cm x 100 cm x 50 cm (širina x 
višina x globina). Priporočena velikost plakata na prednji steni 
je 96 cm x 86 cm (širina x višina). 
• prijava do 20. oktobra 2020: 450 EUR/kos 
• prijava po 20. oktobru 2020: 550 EUR/kos

Dodatno opremo in storitve, ki niso vključene v osnovno 
ponudbo razstavnega prostora (elektrika, dodatna razsvetljava 
itd.), lahko proti plačilu naročite preko e-obrazca, ki ga boste 
prejeli z Navodili za razstavljavce. Navodila bodo izšla 
predvidoma konec decembra 2020. V njih boste našli vse 
informacije, pomembne za uspešno in kakovostno izvedbo 
vaše predstavitve na prireditvi. Dostopna bodo tudi na spletni 
strani www.informativa.si.

1. PRIJAVA V PRVEM PRIJAVNEM ROKU 
Izkoristite nižjo ceno najema razstavnega prostora, ki velja do 
zaključka prvega prijavnega roka, ki se izteče 20. oktobra 2020. 

2. POPUST NA DRUGE OBLIKE SODELOVANJA 
Zakup opremljenega ali neopremljenega razstavnega prostora 
vam prinaša 30% popusta pri dodatnih oblikah promocije 
(navedene pod točko 3) in pri zakupu predstavitve v okviru 
izobraževalnega programa prireditve (pod točko 2).

Vse organizacije, ki sodelujejo na razstavnem prostoru, morajo 
poravnati obvezno ekološko nadomestilo, ki znaša 2 EUR/m2 
in obvezno prijavnino, ki znaša 120 EUR na posameznega 
razstavljalca (tj. organizacijo in ne posameznika). Obvezna 
prijavnina vključuje objavo razstavljalca s tipskim opisom v 
katalogu prireditve, na spletni podstrani www.informativa.si 
(seznam sodelujočih) in v tlorisu prireditve ter brezžični 
dostop do interneta.

UGODNOSTI PRI ZAKUPU RAZSTAVNEGA PROSTORA

OPOMBA: Vse navedene cene so brez DDV-ja, ki ga plača naročnik.



Sodelujoči imajo možnost, da se obiskovalcem predstavijo s 
45-minutnim predavanjem, delavnico, okroglo mizo, 
promocijsko predstavitvijo, ali katerokoli drugo obliko v eni 
izmed dveh predavalnic (50 in 150 sedišč). Sodelovanje je 
potrebno potrditi vodji programa. Najem vključuje: prostor, 
računalnik, projektor, projekcijsko platno, osnovno ozvočenje.
Cena: 292 EUR/uro 

2.   ORGANIZIRANJE PREDAVANJ IN DELAVNIC

NAJEM KONFERENČNE DVORANE

3.  DODATNE OBLIKE PROMOCIJE

DELITEV PROMOCIJSKEGA GRADIVA 

Cena vključuje delitev ene vrste promocijskega gradiva in 
največ dva delivca. Distribucijo lahko naročniki izvajajo sami, 
lahko pa zanjo poskrbi organizator. Delitev promocijskega 
gradiva brez odobritve organizatorja ni dovoljena.  
Cena: 626 EUR/2 delivca/1 vrsto promocijskega gradiva

*OPOMBA: Delivci se morajo akreditirati na INFO TOČKI prireditve. Delivce 
zagotovi naročnik sam.

SPLETNI OGLAŠEVALSKI PAKET

SPONZOR PRIREDITVE

Generali sponzor, ki je vključen v celotno 
komuniciranje in podobo prireditve. 

MATERIALNI SPONZOR

Sponzor pokrbi za darilca obiskovalcev in ostala 
promocijska gradiva.

3.  DODATNE PRILOŽNOSTI SODELOVANJA

Vsi, ki se želite v okviru Informative predstaviti, lahko z različnimi 
oblikami sponzorskega sodelovanja dosežete posebno in bolj 
učinkovito promocijo pred, med in v času prireditve, prav tako pa 
je možna izpostavitev v okviru programa prireditve, ki je 
zagotovo ena izmed najbolj učinkovitih načinov izspostavitve. 

Za več informacij se lahko obrnete na direktorico projekta: Melita 
Remškar, T: +386 (0)1 300 32 19, 
E: melita.remskar@proevent.si. 

OPOMBA: Vse navedene cene so brez DDV-ja, ki ga plača naročnik.

Paket, ki ga lahko zakupite, zajema:
• izpostavitev objave na Facebook profilu Informative (2-krat)
• sponzoriranje objave v vrednosti 50 eur na Facebook profilu
• vključitev pasice s povezavo na spletni strani prireditve
• vključitev logotipa na spletni strani prireditve
• izpostavitev novice o sodelovnju na spletni strani
Cena do vključno 27. novembra: 680 EUR
Cena po 27. novembru: 850 EUR

Logotip in spletno pasico je treba pripraviti v .JPG obliki in 
RGB-barvnem prostoru. V obeh primerih je treba pripisati 
povezavo, na katero želite, da se logotip/spletna pasica 
poveže. Materiale posredujte na naslov: 
tamara.fister@proevent.si (datoteke, manjše od 20 MB). 

SPONZOR IZOBRAŽEVALNEGA 
PROGRAMA

Sponzor krije strošek najema predavalnice in 
celostne podobe. Program zagotovi organizator. 



KONTAKT: 
SPLOŠNA ORGANIZACIJA
Melita Remškar, direktorica projekta
T: 01 300 32 19
E: melita.remskar@proevent.si
 
Tim Trojar Vidmar, vodja sejemske razstave
T: 01 300 32 18
E: tim.trojar-vidmar@proevent.si

PROGRAM
Maja Mubi, vodja spremljevalnih dogodkov 
T: 01 300 32 11
E: maja.mubi@proevent.si
 
Marija Petrovčič, vodja programa
T: 01 300 32 24
E: marija.petrovcic@proevent.si

MARKETING IN ODNOSI Z JAVNOSTMI
Daša Kastelic, vodja odnosov z javnostmi
T: 01 300 32 30
E: dasa.kastelic@proevent.si
 
Tamara Fišter, vodja marketinga
T: 01 300 32 31
E: tamara.fister@proevent.si

ORGANIZATOR: 

Informativa
Proevent, d.o.o.
Dunajska cesta 10
1000 Ljubljana
E-naslov: info@informativa.si 
Telefon: +386/1/300 32 19


