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KDO VSE OBIŠČE INFORMATIVO?

ZAKAJ SE UDELEŽITI 13. INFORMATIVE – 
ONLINE?
Virtualni dogodek deluje na enak princip kot fizični, a s 
številnimi prednostmi in prilagoditvami ter funkcijami, ki 
se prenašajo na digitalno izkušnjo. 
Dogodek bo potekal 2 dni, 22. in 23. januarja 2021.

· Na spletnem mestu Informative bo postavljena 
platforma, ki bo zagotavljala vse informacije na enem 
mestu v najbolj varni in udobni obliki.
· Na enem mestu bo ONLINE dogodek predstavil pregled 
formalnih in neformalnih možnosti izobraževanja od 
srednje šole naprej, tako v Sloveniji, kot v tujini.
· Predstavljeni bodo različni poklici 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? Informativa se je pričela že leta 2009 in je do danes 

največji vseslovenski predinformativni izobraževalni 
dvodnevni dogodek, ki se odvija tri tedne pred uradnimi 
informativnimi dnevi in tako na enem mestu predstavi 
pregled izobraževalnih programov, ki so na voljo v 
Sloveniji ter v tujini.

KAJ JE INFORMATIVA?



LANSIRAJTE
nove programe in storitve.

POVEZUJTE SE. VARNOST
pri vzpostavitvi in krepitvi 

novih partnerstev.

PREDSTAVITE 
vaše produkte.

DOGOVORITE IN POIŠČITE 
vaše nove priložnosti.

POVEČAJTE PREPOZNAVNOST 
vaših programov.

IZPSOJA 
OPREME

SEJEMSKI 
INŽENIRING

ORGANIZACIJA 
DOGDKOV RAČUNOVODSTVO

STORITVE ZA
TUJCE

MARKETINŠKA 
AGENCIJA

SELITVENI 
SERVIS

SPOZNAJTE 
še več obiskovalcev iz vse 

Slovenije in tujine.

OPOZORITE NA PREDNOSTI 
IN DOSEŽKE 

ter povečajte ozaveščenost o 
vaših programih.

USTVARJAJTE NOVE 
POTENCIALNE PRILOŽNOSTI, 
predvsem pa gradite na zbirki 

podatkov.

PREDNOSTI PREDSTAVITVE NA VIRTUALNEM DOGODKU



Virtualni razstavni prostor znotraj spletne platforme vam nudi 
odlično vidnost ter vam omogoča celostno predstavitev vaše 
organizacije, vaših aktivnosti in programov. S klikom na 
razstavni prostor, označen z vašim logotipom, se 
obiskovalcem odprejo možnosti vpogleda v posamezne 
vsebinske sklope: predstavitev razstavljavca, kontaktne 
informacije, urnik dogajanja na razstavnem prostoru, opisi 
programov, možnosti sodelovanja in druge vsebine, ki jih 
želite izpostaviti.

MOŽNOST SKUPINSKEGA KLEPETA 
V okviru virtualnega stičišča imate možnost skupinskega 
klepeta z obiskovalci, ki vam na interaktiven način omogoča 
oziroma nadomesti klasično obliko predstavitve na 
razstavnem prostoru. 
ANALITIKA
Platforma vam omogoča vpogled v celotno dogajanje na 
vašem razstavnem prostoru: število obiskovalcev v določenem 
časovnem obdobju, trenutno število obiskovalcev, število 
opravljenih klepetov, število ogledov posameznih elementov 
vaše predstavitve idr.

Vrednost paketa: 900,00 EUR
 * Vključuje IT podporo pri vzpostavitvi razstavnega prostora 
in osnovno predstavitev razstavljavca na spletni strani 
www.informativa.si 

OBLIKE SODELOVANJA 
1     PREDSTAVITEV Z VIRTUALNIM RAZSTAVNIM 
      PROSTOROM

 

VIRTUALNI RAZSTAVNI PROSTOR

 

VIRTUALNI RAZSTAVNI PROSTOR Z 
MOŽNOSTJO VIDEO PREDSTAVITVE

VIRTUALNI RAZSTAVNI PROSTOR S 
SPLETNIM PREDAVANJEM

Paket A z MOŽNOSTJO OBJAVE VIDEOPOSNETKOV

Video je najbolj učinkovita oblika predstavitve na spletu, tako 
na spletnih straneh, spletnih platformah kot na različnih 
socialnih omrežjih. V sklopu virtualnega razstavnega prostora 
boste imeli možnost objave video posnetkov, s katerimi boste 
na navdušujoč način obiskovalcem predstavili vaše programe 
in institucijo. 

Vrednost paketa: 1.350,00 EUR 
 *Vključuje IT podporo pri vzpostavitvi razstavnega prostora 
in osnovno predstavitev razstavljavca na spletni strani 
www.informativa.si

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

Paket B z MOŽNOSTJO IZVEDBE SPLETNEGA PREDAVANJA

Vaše spletno predavanje ali druga vrsta interaktivne 
predstavitve je vključena v program dogodka in se 
predhodno promovira preko različnih promocijskih kanalov. 
Napoved vašega spletnega dogodka vključuje naslov 
predavanja, naziv predavatelja, kratek opis in uro prenosa. 
Predavanje je lahko izvedeno direktno ali pa ga vnaprej 
posnamete in se predvaja ob napovedanem terminu. Po 
zaključku predavanja lahko povabite obiskovalce v vašo 
spletno klepetalnico, kjer predavatelj odgovarja na njihova 
vprašanja. Z izvedbo imate hkrati vpogled v seznam 
udeležencev, ki so se udeležili vašega predavanja. 

Vrednost paketa: 1.850,00 EUR 
 *Vključuje IT podporo pri vzpostavitvi razstavnega prostora 
in osnovno predstavitev razstavljavca na spletni strani 
www.informativa.si



PRIPRAVA SPLETNIH PREDAVANJ IN 
DELAVNIC

V okviru prireditve bo organizirana e-predavalnica, v kateri 
bodo obiskovalcem na voljo 45-minutna predavanja oziroma 
predstavitve s področja izobraževanja, promocije poklicev, 
prve zaposlitve, razvoja karierne poti ter drugih vsebinskih 
področij, ki jih pokriva Informativa. 

Vaše spletno predavanje ali druga vrsta interaktivne 
predstavitve je vključena v program dogodka in se 
predhodno promovira preko različnih promocijskih kanalov. 
Napoved vašega spletnega dogodka vključuje naslov 
predavanja, naziv predavatelja, kratek opis in uro prenosa. 
Predavanje je lahko izvedeno direktno ali pa ga vnaprej 
posnamete in se predvaja ob napovedanem terminu. Po 
zaključku predavanja lahko povabite obiskovalce v vašo 
spletno klepetalnico, kjer predavatelj odgovarja na njihova 
vprašanja. Z izvedbo imate hkrati vpogled v seznam 
udeležencev, ki so se udeležili vašega predavanja. 

Cena izvedbe predavanja: 500,00 EUR
 *Vključuje IT podporo pri pripravi in izvedbi spletnega 
predavanja ter osnovno predstavitev partnerja na spletni strani 
www.informativa.si

SPONZOR 
PRIREDITVE

3.  DODATNE PRILOŽNOSTI SODELOVANJA

Vsi, ki si želite v okviru prireditve E-Informativa zagotoviti 
dodatno izpostavljenost, vam ponujamo različne oblike 
sponzorskega sodelovanja, s katerimi dosežete večjo in še 
bolj učinkovito promocijo pred, med in v času prireditve. 
Izpostavitev je lahko vezana bodisi na celotno prireditev, 
bodisi na posamezen programski sklop, npr. na program 
prireditve, ki je zagotovo ena izmed najbolj učinkovitih 
načinov izpostavitve. 

Za več informacij in prilagoditev posebnega sponzorskega 
paketa samo za vas se lahko obrnete na direktorico projekta 
Melito Remškar, melita.remskar@proevent.si ali na številko 
041 861 111. 

MARKETING IN ODNOSI Z JAVNOSTMI
Daša Kastelic
+386 51 236 550
dasa.kastelic@proevent.si
 
Lara Petkovšek
+386 31 629 334
lara.petkovsek@proevent.si

SPONZOR 
IZOBRAŽEVALNEGA 

PROGRAMA

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

KONTAKTI: 

VODENJE PROJEKTA
Melita Remškar
+386 41 861 111
melita.remskar@proevent.si

Tihomir Kovačič
+386 41 626 826
tihomir.kovacic@proevent.si

TEHNIČNA PODPORA
Tim Trojar Vidmar
+386 31 431 876
tim.trojar-vidmar@proevent.si

Zoran Dakić
+386 51 309 223
zoran.dakic@proevent.si

PROGRAM
Vanja Sitar
+ 386 31 696 632
vanja.sitar@proevent.si

PRIJAVE
Maja Mubi
+ 386 51 336 640
maja.mubi@proevent.si


