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Sodelujte na največjem inženirskem dogodku v Sloveniji 
ter utrjujte svojo prepoznavnost in ugled 

 

 

Spoštovani, 

 

inženirji po vsem svetu letos že tretjič obeležujemo svetovni dan inženirstva, to je 4. marca.  

 

Dogodek nacionalne zbornice obeležimo na različne načine. V Sloveniji ga bomo tudi letos z izobraževanjem; 

s skrbno izbranimi govorci na plenarnem delu dopoldan in predavanji popoldan po šestih matičnih sekcijah. 

Delovni naslov letošnjega dogodka je Prenova stavb in infrastrukture. Gre za izjemno pomembno temo, ki je 

pridobila na pomenu tudi v povezavi z nedavno sprejeto evropsko Bauhaus politiko. Dogodek bo odlična 

priložnost za izmenjavo strokovnih znanj in izkušenj. Člani zbornice, ki se dogodka udeležijo v obeh delih, 

pridobijo šest kreditnih točk, kar je tudi pogoj na letni ravni, da ohranijo status pooblaščenega oziroma 

nadzornega inženirja. 

 

Tudi letos bomo dogodek organizirali na odlični digitalni platformi confiva, ki je prijazna do udeležencev ter tudi 

do sponzorjev, oglaševalcev in drugih podpornikov dogodka. 

 

Leta 2020 se je dogodka udeležilo več kot tisoč članov, lani več kot 2500. Udeleženci v povprečju ocenijo 

dogodek z nadpovprečno oceno. 

 

Konferenca je izjemna priložnost: 

• za vaše zaposlene, da si kot slušatelji pridobijo aktualna tehnična znanja in spoznajo zanimive inženirske 

rešitve, 

• za vaše podjetje, da skozi digitalno zanimive promocijske aktivnosti nagovorite najboljše inženirje v 

Sloveniji.  

 

Konferenca podpornikom ponuja:  

• predstavitev vašega podjetja v okolju, kjer vsi iščejo učinkovite in najnovejše tehnične, informacijske in 

poslovne rešitve, 

• možnosti neposrednega komuniciranja s posamezniki, ki s svojim znanjem in izbiro vplivajo na mnenja 

in odločitve mnogih, 

• priložnost za povečanje prepoznavnosti in prisotnosti na trgu, 

• sklepanje in utrditev odnosov z drugimi podjetji. 

 

 

Za vas smo pripravili tri privlačne pakete, ki zagotavljajo prepoznavnost vaše vloge na konferenci in 

verjamemo, da boste med njimi našli najboljšega za vašo organizacijo. Naj omenimo zgolj tiste 

priložnosti, ki odstopajo od klasičnega predstavljanja podpornikov konference: pojavnost med 

prenosom v živo, nagradna igra sponzorja za udeležence, zvočna najava v času konference. Paketi so 

podrobneje predstavljeni v priloženi predstavitvi.  
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Za dogovor o sponzorskih aktivacijah se prosimo obrnite na našo predstavnico Ireno Rugel Krajcer, ki je 

dosegljiva na mobilni telefonski številki 031 232 811 in e-naslovu slovenski.inzenirski.dan@izs.si. 

 

Z željo, da se srečamo in skupaj oblikujemo odlično zgodbo, vas lepo pozdravljam, 

 

 

 mag. Črtomir Remec, predsednik 

 Inženirska zbornica Slovenije 
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