
PONUDBA ZA RAZSTAVLJANJE 

Livarska razstava ponuja možnost dveh velikosti razstavnih prostorov, ki sta razvidna 
v nadaljevanju in v skici na drugi strani:  

*DDV že vključen v ceno.  

 

Rok za prijavo za razstavni prostor je 31.7.2019. 
 

  

Vrsta razstavnega prostora  
Cena* 

do 1.6.2019 
Cena* 

po 1.6.2019 

RAZSTAVLJAVEC 400 EUR 500 EUR 

SPONZOR-RAZSTAVLJAVEC  800 EUR 950 EUR  

Dodatni udeleženec na razstavnem prostoru  160 EUR 160 EUR  

1. Cena manjšega razstavnega prostora z oznako RAZSTAVLJAVEC vključuje:  
o  priprava in postavitev ter razstavitev razstavnega prostora,  
o  označitev razstavnega prostora v preddverju, 
o razstavni prostor (zadnja in mejna stena za  panoja  dimenzij 95 x 236 cm, eno 

mizo dimenzij 105 x 60 x 57 cm in dva  stola), 
o enega udeleženca na razstavnem prostoru,  
o družabni program za enega udeleženca (dva kosila v Hotelu Riviera in Livarski 

večer v Grand Hotel Bernardin). 

2. Cena večjega razstavnega prostora z oznako SPONZOR-RAZSTAVLJAVEC 
vključuje: 
o  priprava in postavitev ter razstavitev razstavnega prostora  
o označitev razstavnega prostora v preddverju, 
o razstavni prostor (dve zadnji in ena mejna stena za panoje dimenzij 95 x 236 cm, 

dve mizi dimenzij 105 x 60 x 57 cm in  4 stole) 
o dva udeleženca na razstavnem prostoru (znotraj te kvote je tudi avtor 

predavanja, ki je v   programu posvetovanja)   
o objava enostranske ali dvostranske reklame velikosti A4 za Zbornik povzetkov 

referatov (tiskane izvode reklame zagotovi razstavljavec ali pa Društvo s proti 
plačilom)   

o možnost predstavitvenega predavanja v programu livarskega posvetovanja s 
poudarkom na  razvojno tehnoloških dosežkih. Prijavo udeležbe in teme 
predavanja s podatki o avtorju in koavtorjih pričakujemo do najkasneje 
30.4.2019, 

o družabni program za dva udeleženca (dva kosila v Hotelu Riviera in Livarski 
večer v Grand Hotel Bernardin). 



 RAZSTAVLJAVEC                SPONZOR- RAZSTAVLJAVEC 

 

 

 

 

 

 





Kongresni center Portus, Mind Hotel Slovenija:  
dvorana James Cook + Foyer 
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