ПРОГРАМ МАРКЕТИНГА
Радионица „Адитиви и адитивирана горива“
Машински факултет, Краљице Марије 16, Београд
Сала 211, 28. јануар 2016.
www.snaga.co.rs

Српска нафтно-гасна асоцијација – СНАГА је правни наследник некадашњег JУНГ-а, удружења које заступа интересе
стручњака у области производње, прераде, промета, примене и транспорта сирове нафте, деривата нафте, природног
гаса, биогорива, мазива и петрохемије у Републици Србији.
У сарадњи са Машинским факултетом, Универзитета у Београду, СНАГА организује радионицу „Адитиви и адитивирана
горива“ о коришћењу адитива и адитивираних горива у возилима свих врста. На Радионицу ће бити позвани: трговци
дериватима нафте на велико и на мало, произвођачи адитива, власници транспортних предузећа и других великих
потршача горива и представници удружења која се баве транспортом, представници удружења потрошача као и сви они
који могу да остваре бенефите правилним избором адитивираних горива.
Циљ радионице је да прикаже пресек робних марки адитивираних горива у Србији и земљама региона (брендови, цене у
односу на неадитивирана горива).
У програму маркетинга представљени су различити спонзорски пакети. Уверени смо да ћете лако пронаћи интерес ваше
компаније да се, кроз неки од понуђених пакета, на прави и професионалан начин представи учесницима.

СПОНЗОРСКЕ МОГУЋНОСТИ
Лого компаније на сајту Удружења
www.snaga.co.rs и ББН www.bbn.co.rs
Број могућих компанија
Бесплатна котизација (ком.)
Дистрибуција брошура и другог
штампаног материјала (ком.)
Могућност да поздрави учеснике и
одржи краћу презентацију (до 5 мин.)
Могућност да постави roll up у холу
испред сале

Генерални
спонзор
600€*

Велики
спонзор
400€*

Спонзор
300€*

Пословна
презентација
200€*

Постер
презентација
100€*
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€**
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*плаћање у динарској противредности по средњем курсу Народне банке Србије на дан издавања предрачуна
**износ донаторства представља слободно вољу даваоца

Напомена: Листа компанија које су помогле радионице биће објављена на свим материјалима Радионице и
дистрибуирана свим потенцијалним учесницима.

За више информација контактирајте техничког организатора:
Технички организатор:
BBN Congress Management, Делиградска 9, 11000 Београд, Србија
Тел: +381 (0)11 3629405, 2682318, 3629402, Mob: +381 (0) 63 368594, Fax: +381 (0)11 3629406
E-маил: bbn@bbn.co.rs, bbn.pco@gmail.com , Web: www.bbn.co.rs

