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17. IRDO mednarodna konferenca 

DRUŽBENO ODGOVORNA DRUŽBA 2022: 
Zeleni, digitalni in vključujoči prehod:  

kako ga izpeljati? 
SOCIALLY RESPONSIBLE SOCIETY 2022:  

Green, digital, and inclusive transition: how to make it happen? 

2.−3. junij 2022, Maribor, Slovenija, EU 
VIRTUALNO (Zoom) 

 

PONUDBA  
ZA SPONZORJE IN DONATORJE 

 
 

 

 
Organizator: 
 

 

 
So-organizator: 

 

 
So-organizator: 

 
 
So-financer (prošnja):  

 

 
So-financer (prošnja):  

 

 
So-organizator: 

 
  V sodelovanju z: 

• World Organisation of Systems and Cybernetics (WOSC) 
• Univerza v Mariboru, Slovenija 
• Slovensko društvo za sistemsko raziskovanje (SdSr) 
• Državljanska pobuda za Integralno zeleno Slovenijo 
• International Academy for Systems and Cybernetic Sciences (IASCYS), Pau, France 
• European Academy of Sciences and Arts, Salzburg 
• Bertalanffy Center for the Study of Systems Science (BCSSS), Vienna, Austria 
• International Federation for Systems Research (IFSR), Vienna, Austria 
• Center of Risk & Crises Management (CRC), Vienna, Austria 

• COPERNICUS Alliance – European Network on Higher Education for Sustainable Development 
• CSR Europe  
• Danube University Krems, Austria 
• Slovensko združenje za kakovost in odličnost 
• Štajerska gospodarska zbornica, Slovenija 
• Združenje delodajalcev Slovenije 
• Združenje managerjev Slovenije 
• Mreža za družbeno odgovornost Slovenije 
• Društvo Akademija za družbeno odgovornost 
• Ustanova Gallus 

 

 

 

  

https://www.copernicus-alliance.org/
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Spoštovani!  

Vljudno vas vabimo na združeni konferenci IRDO o DRUŽBENO ODGOVORNI DRUŽBI 2022, ki bosta 
potekali 2. in 3. junija 2022 na spletu, v organizaciji iz Maribora in Ljubljane, Slovenija. Ti dve 
konferenci sta: 

• 17. IRDO mednarodna znanstvena konferenca DRUŽBENA ODGOVORNOST IN IZZIVI ČASA 
2022: Izzivi in priložnosti digitalizacije za trajnostno prihodnost – 2. junij 2022, virtualno preko 
spleta (v angleščini) 

• Druga nacionalna strokovno-poslovna konferenca IRDO in Državljanske pobude za celostno 
zeleno Slovenijo: Izzivi in priložnosti za trajnostni razvoj Slovenije v evropskem kontekstu, 3. junij 
2022, virtualno preko spleta (v slovenskem in angleškem jeziku) 

 

Vljudno vabljeni, da se udeležite 17. IRDO mednarodne konference »DRUŽBENO ODGOVORNA 
DRUŽBA 2022: Zeleni, digitalni in vključujoči prehod: kako ga izpeljati?«, ki bo 2. in 3. junija 2022 
potekala virtualno na spletu (Zoom). Vljudno vas vabimo, da sodelujete na konferenci kot sponzor. 

Leta 2021 smo vsi spoznali, da sedanja globalna okoljsko-socialno-ekonomsko-politična kriza ubija 
človeštvo. Vsi moramo sprejeti to dejstvo in dejstvo, da si vsi moramo in si zmoremo pomagati rešiti to 
ključno nevarnost, da bi preživeli kot sedanje in prihajajoče generacije. Noben ukrep za večjo trajnost ni 
premajhen, vsi so nujni. 

"Alarmni zvonovi so oglušujoči in dokazi so neizpodbitni: emisije toplogrednih plinov zaradi sežiganja 
fosilnih goriv in krčenja gozdov dušijo naš planet in ogrožajo milijarde ljudi." (Generalni sekretar ZN 
António Guterres, 2021) 

Glavni namen konference je raziskati konceptualni okvir(-e), pogoje in možnosti za zeleni, digitalni in 
vključujoči prehod, ki omogoča razvoj skupne trajnostne prihodnosti v skladu z Agendo ZN za trajnostni 
razvoj 2030 in njenimi 17 cilji trajnostnega razvoja (17 SDGs). Predpogoj za trajnostno sobivanje je 
družbeno odgovorno ravnanje vsakega deležnika v skupnosti. 

Vsako leto mednarodno konferenco obišče veliko udeležencev. Letos pričakujemo približno 100 
udeležencev in več kot 20 avtorjev, konferenca bo potekala virtualno (Zoom). O našem delu lahko 
izveste več tudi na www.irdo.si. 
 
Vabimo vas, da na tej konferenci sodelujete kot sponzor konference. Vsako podjetje, posameznik ali 
ustanova glede na svojo poslovno strategijo in marketinške načrte izbere zanj najustreznejšo obliko 
sodelovanja. Tega se zavedamo tudi v inštitutu IRDO, zato smo za vas pripravili več možnosti, kot jih 
prikazujemo v nadaljevanju. Lahko torej: 

 
A. Postanete SPONZOR ali DONATOR konference:  
▪ z vašim sponzorskim ali donatorskim prispevkom podprete prizadevanja za znanstveni in strokovni 

razvoj tega področja v Sloveniji – SPONZORSKA PONUDBA je predstavljena v nadaljevanju. 

PREDSTAVITE SE  
ŠIRŠI IN STROKOVNI JAVNOSTI  

KOT PODPORNIK  
 RAZVOJA DRUŽBENE ODGOVORNOSTI! 

 
 
 
 
 

 

https://sdgs.un.org/goals
http://www.irdo.si/
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Sponzorji, donatorji imate brezplačno udeležbo na konferenci! Kot sponzor imate tudi možnost, da 
na konferenci predstavite svoj prispevek, tako kot drugi avtorji. 

B. Prijavite sebe in vaše sodelavce na konferenco 
▪ Če ne želite ali zmorete postati sponzor, donator, lahko nam in vam pomagate tako, da se udeležite 

konference. Vabimo vas, da izpolnite priloženo prijavnico za udeležbo na konferenci. Spoznali boste 
aktualne novosti in dobro prakso drugih in še mnogo več! Vsak nadaljnji udeleženec ima 10 % 
popust, člani inštituta IRDO pa dodaten  imajo popust.  

C. Postanete ČLAN INŠTITUTA IRDO, če to še niste (www.irdo.si)  
▪ Prejemajte različne informacije s področja družbene odgovornosti, spremljajte razvoj v Sloveniji, 

soustvarjate program dela inštituta, s popusti sodelujte na strokovnih srečanjih in konferenci ter 
pridobite še druge dodatne ugodnosti, hkrati pa vplivajte na strokovni in znanstveni razvoj področja. 

 

Vljudno vas  vabimo, da izberete za vas najustreznejšo sponzorsko ali donatorsko obliko in na ta način 
izrazite svojo podporo razvoju družbene odgovornosti.  
 
Veselimo se sodelovanja z vami in se vam za to že vnaprej iskreno zahvaljujemo! 
 
S spoštovanjem in prijaznimi pozdravi, 
mag. Anita Hrast, 
direktorica inštituta IRDO 
in predsednica Organizacijskega odbora konference 

l.r. 

zasl. prof. ddr. Matjaž Mulej, 
predsednik Programskega odbora konference 
in RS  Znanstveno-raziskovalnega centra inštituta IRDO 
ter Strokovnega sveta inštituta IRDO 

l.r. 

http://www.irdo.si/
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Možnosti sodelovanja  sponzorjev pri izvedbi konference: 
 

 
Zakaj sodelovati? 

✓ o vašem podjetju in delu bo izvedelo najmanj 100 udeležencev in organizatorjev konference, 
✓ vaše podjetje bo predstavljeno širši javnosti preko sporočil za medije, vabila, program konference, kar bo 

distribuirano na najmanj 1.000 naslovov ter objavljeno v nekaterih medijih, 
✓ vaši zaposleni bodo lahko aktivo sodelovali na konferenci kot predavatelji ali udeleženci ter tako krepili 

medsebojna sodelovanja ter tkali nova poslovna razmerja, 
✓ zbrali boste ključna in najnovejša znanja za razvoj družbene odgovornosti in vaše poslovne prakse na tem 

področju posredovali drugim ter s tem krepili svoj ugled, 
✓ prispevali boste k razvoju družbene odgovornosti v Sloveniji in tujini. 

 
IZBERITE ZA VAS NAJUSTREZNEJŠE: 

Vrsta sponzorstva Vrednost  
v EUR (neto) 

Namen 

A. Generalni pokrovitelj  2.000 Generalno sponzorstvo celotne konference.  
Samo eno podjetje.  

B.  Glavni sponzor  1.000 Glavno sponzorstvo posameznega dne. 
Največ dve podjetji.  

C.  Sponzor  500 Sponzorstvo konference v manjšem obsegu.  
Več podjetij. 

D.  Kompenzacijski 
sponzor  

po dogovoru, 
v obliki materialov ali storitev 

Sponzorstvo konference v manjšem obsegu, pomoč pri 
izvedbi konference v materialni ali storitveni obliki.  
Več podjetij. 

E.  Donator  po dogovoru, 
v obliki denarja, materialov ali 
storitev 

Donatorstvo celotne konference - kompenzacija s 
storitvami in materiali za izvedbo konference. 
Več podjetij. 

F.  Generalni medijski 
pokrovitelj  

po dogovoru, 
v večjem obsegu, kompenzacija 
v obliki oglaševanja in PR objav 

Medijska odzivnost celotne konference.  
Kompenzacija s storitvami za izvedbo konference. 
Izbrani mediji. 

G.  Medijski sponzor  po dogovoru, kompenzacija v 
obliki oglaševanja in PR objav 

Medijska odzivnost celotne konference.  
Kompenzacija s storitvami za izvedbo konference. 
Več medijev. 

 
Glede na vaš izbor bomo pripravili sponzorsko pogodbo in vam jo posredovali v najkrajšem možnem času. Splošna določila za 
sodelovanje med inštitutom in sponzorji so: 

▪ Vse vrednosti za sponzorstva so podane v EUR in brez DDV. 
▪ Realizacija, plačilo: v 8 dneh od podpisa pogodbe oz. po dogovoru. 
▪ Kompenzacijska sponzorstva in donacije se izvedejo po dogovoru. 
▪ Sponzorji prejmejo v 14 dneh po izvedbi konference kratko poročilo s pripadajočimi predstavitvenimi gradivi 

konference in objavo njihovih logotipov ter zbornik konference. 
 

Sponzorska in donatorska sredstva bomo namenili kritju stroškov izvedbe konference: promocijska gradiva, zbornik 
konference, objave konference na spletnih straneh in drugod, ipd. 
 

Naš kontakt: 
IRDO -  Inštitut za razvoj družbene odgovornosti 
Cesta 13. julija 65a, 1261 Ljubljana - Dobrunje, Slovenija 
e-pošta: info@irdo.si, spletna stran konference: www.irdo.si    
 

Sponzorstva in donacije ter 
Organizacijski odbor konference: 
mag. Anita Hrast, predsednica 

      Programski odbor konference: 
     zasl. prof. ddr. Matjaž Mulej, predsednik 

e: anita.hrast@irdo.si 
GSM: 031 344 883 

      e: matjaz.mulej@um.si 

 

mailto:info@irdo.si
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Možnosti sodelovanja sponzorjev in donatorjev – natančen opis: 
OZNAKA SPONZORSTVA A. B. C. D. E. F. G. 
VRSTA SPONZORSTVA 

ORGANIZATOR ZAGOTAVLJA 

Generalni 
pokrovitelj 

Glavni 
sponzor 

Sponzor Kompenzacij
ski sponzor 

Donator Generalni 
medijski 

pokrovitelj 

Medijski 
sponzor 

Pogodbena vrednost za sponzorstvo v EUR 2.000 1.000 500 po 
dogovoru 

po 
dogovoru 

po dogovoru po 
dogovoru 

 pojavljanje imena oz. logotipa sponzorja v 
promocijskih materialih konference (velikost 
logotipa sorazmerna vloženim sredstvom) 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

 oglas sponzorja z logotipom in linkom, 
objavljen v elektronskem zborniku 
konference (1 A4 stran generalni pokrovitelj, 
1/2 A4 strani glavni sponzor, sponzorji objava 
logotipa, donatorji objava naziva) 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

 logotip sponzorja na spletnih straneh 
konference in povezava na spletne strani 
sponzorja 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

 objava napisa sponzorja na vabilu 
udeležencem (el. verzija, posredovana na 
različne naslove) 

✓ ✓ ✓   ✓ ✓ 

 organizacija posebnih aktivnosti generalnega 
sponzorja ob sprejemu udeležencev 
konference, posebna predstavitev 
generalnega sponzorja na konferenci 

✓ 
 
 

   ✓  

 objava napisa sponzorja na roll-up-u 
konference ob govorniškem odru (če je 
izvedeno v živo) ali na ppt konference  

✓ ✓ ✓     

 ustna zahvala sponzorju ob začetku in 
zaključku konference ✓ ✓ ✓   ✓ ✓ 

 projiciranje logotipa sponzorja med odmori 
na platno ✓ ✓ ✓   ✓  

 promocijsko gradivo sponzorja, razdeljeno 
udeležencem konference (če je izvedena v 
živo) 

✓ ✓ ✓ ✓ 
 
 

✓ ✓ 

 razstavni prostor za predstavitev sponzorja na 
konferenci (če je izvedena v živo) ✓ ✓    ✓ ✓ 

 dogovorjeno  število udeležb predstavnikov 
podjetja na konferenci ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

 dodatne možnosti promocije (po dogovoru) 
✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

Po dogovoru: sodelovanje v obsegu po dogovoru, kompenzacija v obliki oglaševanja in PR objav, produkcije izdelkov, izvedbe 
storitev…v protivrednosti posameznega sponzorstva. 

 

Zbornike dosedanjih 16. IRDO mednarodnih konferenc najdete na naslovu www.irdo.si.  

Vabljeni k prebiranju zanimivih člankov različnih avtorjev!  
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Predstavitvena gradiva konference 
 

 
 
 

Komuniciranje konference javnostmi 
Za izvedbo PR in marketinških aktivnosti 17. mednarodne konference Družbeno odgovorna družba 2022 
načrtujemo več PR sporočil na temo konference. 
 

Produkcija predstavitvenih gradiv konference in oglaševanje le-te 
▪ Vabilo za konferenco (slo in ang) 
▪ Program konference  
▪ Spletna stran www.irdo.si 
▪ E-zbornik konference s prispevki predavateljev in zahvalo sponzorjem, objavo logotipov 

sponzorjev 
▪ Predstavitveni pano - banner konference 
▪ Drugo po dogovoru 

 

PR aktivnosti (Slovenija) 
▪ Vabilo medijem 
▪ Sporočila za medije 
▪ Intervjuji 
▪ Strokovni prispevki na temo družbene odgovornosti v medijih 

 

Druge aktivnosti: 
▪ Posebni dogovori z medijskimi sponzorji za najavo dogodka  
▪ Potrdila udeležencem konference 
▪ Gradiva sponzorjev in drugo po dogovoru. 
 

Vabimo vas, da si ogledate program konference oz. poziv za avtorje prispevkov v prilogi tej ponudbi. 
 
 
 

 

 

 
 

http://www.irdo.si/
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Vizualne podobe nekaterih preteklih konferenc (2006-2014) 
 

Predstavljamo naslovnice zbornikov nekaterih preteklih konferenc, ostalo gradivo pa najdete na spletnem naslovu 
www.irdo.si. 

 

 

 
 

  

 

 

 

 

http://www.irdo.si/

