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13. Међународна конференција
„БЕЗБЕДНОСТ САОБРАЋАЈА У ЛОКАЛНОЈ ЗАЈЕДНИЦИ“
БСЛЗ међународна конференција одржава се следеће
године по 13. пут као један у низу догађаја организованих
у оквиру Деценије акције за безбедност саобраћаја на
путевима, 2011-2020, коју је покренула Генерална
скупштина Уједињених нација резолуцијом број 64/255,
Унапређење безбедности саобраћаја на путевима, од 10.
маја 2010. Светска здравствена организација је
припремила Глобални план Деценије акција за безбедност
саобраћаја на путевима, 2011-2020.
На 12. конференцији, одржаној у априлу 2017. године
учествовало је око 350 домаћих и страних стручњака из
области безбедности саобраћаја, док је 8 компанија
презентовало своје производе и услуге.

Конференција ће бити прилика да се представе најновији
радови еминентних стручњака из Европе, а посебно из
региона, као и практична искуства у суочавању са
изазовима ризика у саобраћају. Биће приказани и
резултати традиционалних истраживања ризика у
саобраћају и расподела ризика по локалним заједницама у
Србији, али и сличних истраживања из других земаља.
Пажња ће бити посвећена и приказивању праксе примене
мера и активности локалних заједница, чиме ће се још
једном указати на њихов значај и улогу у унапређењу
безбедности саобраћаја на путевима. Скуп предстваља
прилику и за упоредну анализу различитих модела
организације и функционисања заштитног система
безбедности соабраћаја у локалној заједници, као и
модела финансирања активности на локалном нивоу.
Наведени и други детаљи су довољан разлог да
представници Ваше институције узму активно учешће у
раду овог скупа.
У програму маркетинга представљени су могући
спонзорски пакети, као и скица изложбеног простора.
Верујемо да ћете лако пронаћи интерес ваше компаније да
се, кроз неки од понуђених пакета, на прави и
професионални
начин
представи
учесницима
конференције као и будућим пословним партнерима.
За све додатне информације о скупу и условима учешћа
могу Вам послужити следеће веб странице:
http://bslz.org/
http://www.bbn.co.rs/
или можете контактирати:
BBN Congress Management d.o.o.
Делиградска 9/6. спрат
11000 Београд
Тел: +381 11/3629405, 36829402, 2682318
Факс: +381 11/3629406
Е-маил: bbn@bbn.co.rs
bbn.pco@gmail.com
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ГЕНЕРАЛНИ СПОНЗОР
(може бити само један)
постаје се уплатом 4.000 €*
Генералном спонзору припада:
• Огласни простор у штампаним материјалима
Конференције:
̵ 1 колор страна на 3. страни корица Програма
Конференције,
̵ 1 колор страна на 3. страни корица Зборника
радова;
• Истицање логотипа Генералног спонзора:
̵ на збирном паноу спонзора у пленарној сали,
̵ у Програму Конференције у посебној рубрици
Генерални спонзор,
̵ на ДВД-у у посебној рубрици Генерални спонзор;
• Лого и линк на сајту Конференције bslz.org и
www.bbn.co.rs;
• Могућност постављања свих врста мулитмедијалних
садржаја до једне wеб странице на сајту
Конференције bslz.org;
• Право на мултимедијалну презентацију до 100 МБ на
ДВД-у Конференције;
• Могућност да подели учесницима Конференције
брошуре, каталоге и друге пропагандне материјале (до
4 ком.);
• Опремљени изложбени простор од 9 м² у оквиру
пратеће изложбе Конференције;
• Резервисан термин презентације у трајању од 30
минута са обезбеђеним коктелом за 300 учесника;
• Захвалница која се уручује на Свечаном отварању
Конференције;
• Четири пуне котизације.
ЗЛАТНИ СПОНЗОР
постаје се уплатом 3.000 €*
Златном спонзору припада:
• Огласни простор у штампаним материјалима
Конференције:
̵ 1 колор страна у Програму Конференције,
̵ 1 колор страна у Зборнику радова;
• Истицање логотипа Златног спонзора:
̵ на збирном паноу спонзора у пленарној сали,
̵ у Програму Конференције у посебној рубрици
Златни спонзори,
̵ на ДВД-у у посебној рубрици Златни спонзори;
• Лого и линк на сајту Конференције bslz.org и
www.bbn.co.rs;

•
•
•
•
•
•
•

Могућност постављања свих врста мулитмедијалних
садржаја до једне wеб странице на сајту
Конференције bslz.org;
Право на мултимедијалну презентацију до 50 МБ на
ДВД-у Конференције;
Могућност да подели учесницима Конференције
брошуре, каталоге и друге пропагандне материјале (до
3 ком.);
Опремљени изложбени простор од 6 м² у оквиру
пратеће изложбе Конференције;
Резервисан термин презентације у трајању од 20
минута;
Захвалница која се уручује на Свечаном отварању
Конференције;
Три пуне котизације.

ВЕЛИКИ СПОНЗОР
постаје се уплатом 2.000 €*
Великом спонзору припада:
• Огласни простор у штампаним материјалима
Конференције:
̵ 1 црно-бела страна у Програму Конференције,
̵ 1 црно-бела страна у Зборнику радова;
• Истицање логотипа Великог спонзора:
̵ на збирном паноу спонзора у пленарној сали,
̵ у Програму саветовања у посебној рубрици Велики
спонзори,
̵ на ДВД-у у посебној рубрици Велики спонзори;
• Лого и линк на сајту Конференције bslz.org и
www.bbn.co.rs;
• Могућност постављања свих врста мулитмедијалних
садржаја до једне wеб странице на сајту
Конференције bslz.org;
• Право на мултимедијалну презентацију до 20 МБ на
ДВД-у Конференције;
• Могућност да подели учесницима Конференције
брошуре, каталоге и друге пропагандне материјале (до
2 ком.);
• Опремљени изложбени простор од 6 м² у оквиру
пратеће изложбе Конференције;
• Резервисан термин презентације у трајању од 20
минута;
• Захвалница која се уручује на Свечаном отварању
Конференције;
• Две пуне котизације.

СПОНЗОР
постаје се уплатом 1.000 €*
Спонзору припада:
• Огласни простор у штампаним материјалима
Конференције:
̵ 1/2 црно-бела страна у Програму Конференције,
̵ 1/2 црно-бела страна у Зборнику радова;
• Истицање логотипа Спонзора:
̵ на збирном паноу спонзора у пленарној сали,
̵ у Програму конференције у посебној рубрици
Спонзори,
̵ на ДВД-у у посебној рубрици Спонзори;
• Опремљени изложбени простор од 6 м² у оквиру
пратеће изложбе Конференције;
• Могућност постављања свих врста мулитмедијалних
садржаја до једне wеб странице на сајту
Конференције bslz.org;
• Право на мултимедијалну презентацију до 10 МБ на
ДВД-у Конференције;
• Могућност да подели учесницима Конференције
брошуре, каталоге и друге пропагандне материјале (до
1 ком.);
• Захвалница која се уручује на Свечаном отварању
Конференције;
• Једна пуна котизација.
СПОНЗОР КОНГРЕСНЕ ТОРБЕ
постаје се уплатом 1.500 €*
Спонзору конгресне ташне припада:
• Сваки учесник добија ташну са логом Спонзора уз лого
конференције;
• Могућност да подели учесницима Конференције
брошуре, каталоге и друге пропагандне материјале;
• Истицање логотипа Спонзора конгресне ташне:
̵ на збирном паноу спонзора у пленарној сали,
̵ у Програму конференције у посебној рубрици
Спонзори,
̵ на ДВД-у у посебној рубрици Спонзори;
• Лого и линк на сајту Конференције bslz.org и
www.bbn.co.rs;
• Захвалница која се уручује на Свечаном отварању
Конференције;
• Једна пуна котизација.

СПОНЗОР СВЕЧАНОГ ОТВАРАЊА И КОКТЕЛА
ДОБРОДОШЛИЦЕ
постаје се уплатом 1.000 €*
Спонзору свечаног отварања и коктела припада:
• Истицање логотипа Спонзора:
̵ на збирном паноу спонзора у пленарној сали,
̵ у Програму конференције у посебној рубрици
Спонзори,
̵ на ДВД-у у посебној рубрици Спонзори;
• Могућност одржавања поздравног говора на Свечаном
отварању Конференције (у трајању од 5 мин.);
• Захвалница која се уручује на Свечаном отварању
Конференције;
• Једна пуна котизација.
СПОНЗОР СВЕЧАНЕ ВЕЧЕРЕ
постаје се уплатом 1.000 €*
•
•
•
•

•
•
•

Одржава се трећег радног дана конференције за све
учеснике са плаћеном котизацијом;
Могућност довођења гостију, пословних партнера као
и представника компаније спонзора на вечеру (до 10
гостију);
Могућност одржавања поздравног говора;
Истицање логотипа Спонзора:
̵ на позивници,
̵ на збирном паноу спонзора у пленарној сали,
̵ у Програму конференције у посебној рубрици
Спонзори,
̵ на ДВД-у у посебној рубрици Спонзори;
Лого и линк на сајту Конференције bslz.org и
www.bbn.co.rs;
Могућност дистрибуирања промотивног материјала
током конференције (до 2 комада);
Једна пуна котизација.

ДОНАТОР
постаје се уплатом 400 €*
Donatoru pripada isticanje naziva kompanije:
• na panou Sponzora u plenarnoj sali;
• u Programu konferencije u rubrici Donatori;
• na DVD-u Konferencije u rubrici Donatori.
ПРОМО ПРЕДМЕТИ
Право на дељење брошура, каталога или неког другог
пропагандног материјала којим ће се компанија
представити учесницима Конференције.
100 €*

ПАНО ПРЕЗЕНТАЦИЈА
Графичка презентација фирме на изложбеном простору
на паноу величине 1x1м
100 €*
ПОСЛОВНА ПРЕЗЕНТАЦИЈА
уплатом 500 €*
Кориснику припада право на презентацију фирме у
трајању од 20 минута у изабраном термину у посебној
сали за пословне презентације у хотелу.
ОГЛАШИВАЧ
Оглашавање у Програму конференције:
• 1 страна црно-белог огласа
1/2 стране црно-белог огласа
Оглашавање у Зборнику радова:
• 1 страна црно-белог огласа
• 1/2 стране црно-белог огласа
Оглашавање на ДВД-у Конференције:
• до 50МБ
• до 20МБ

150 €*
100 €*
200 €*
120 €*
120 €*
80 €*

Напомена: Цена огласа у боји је увећана 20%.
ИЗЛАГАЧ
Постаје се уплатом:
• за типски штанд А од 9м²
900 €*
• за типски штанд Б од 6м²
• спољни изложбени простор (по 1м²)
• додатни 1м²

600 €*
30 €*
100 €*

Излагач добија:
• Типски штанд одређене квадратуре у оквиру пратеће
изложбе конференције, опремљен:
̵ леђима - панои,
̵ пултом,
̵ логотипом фирме у оригиналу 1 x 0,30 м,
̵ основном расветом и прикључком за струју;
• Једну пуну котизацију уз закуп штанда од 9м2;
• 50% умањену цену једне котизације за штанд
величине 6м2.
* Вредност € (ЕУР) је по средњем курсу евра код
Народне банке Србије на дан фактурисања
* У цене није укључен ПДВ 20%

КОМПАРАТИВНА ТАБЕЛА СПОНЗОРСКИХ ПАКЕТА
Генерални
спонзор

Златни
спонзор

Велики
спонзор

Спонзор

9 м2

6 м2

6 м2

6 м2

колор страна на
корицама

колор страна

црно-бела страна

1/2 црно-беле
стране

Лого компаније за свим
штампаним материјалима

Да

Да

Да

Да

Лого и линк на сајту
Конференције бслз.орг

Да

Да

Да

-

Постављање мултимедијалног
садржаја на сајту Конференције

Да

Да

Да

Да

Мултимедијална презентација
на ДВД-у Конференције

100МБ

50МБ

20МБ

10МБ

Дистрибуција промо
материјала, каталога, флајера

4 ком.

3 ком.

2 ком.

1 ком.

30 минута

20 минута

20 минута

–

Захвалница која се уручује на
Свечаном отварању

Да

Да

Да

Да

Бесплатне котизације

4

3

2

1

Спонзорски пакети
Опремљени изложбени простор
Огласни простор у Програму и
Зборнику Конференције

Пословна презентација

Технички организатор:
BBN Congress Management d.o.o.
Делиградска 9/6. спрат
11000 Београд
Тел: +381 11/3629405, 36829402, 2682318
Факс: +381 11/3629406
Е-маил: bbn@bbn.co.rs
bbn.pco@gmail.com

ТЛОЦРТ ИЗЛОЖБЕНОГ ПРОСТОРА

