
 

 

 

 

Vabilo sponzorjem 

 
Zaključna konferenca projekta Dvig digitalne kompetentnosti 
 
Pridružite se nam na zaključni konferenci projekta Dvig digitalne kompetentnosti, ki bo 30. avgusta 2023 v Cankarjevem domu v Ljubljani. 
 
Konference se bodo udeležili  strokovni delavci (ravnatelji, učitelji in drugo strokovno osebje) na področju predšolske vzgoje, osnovnošolskega izobraževanja, 
osnovnega glasbenega izobraževanja, poklicnega in strokovnega izobraževanja, srednjega splošnega izobraževanja, vzgoje in izobraževanja otrok in 
mladostnikov s posebnimi potrebami, vzgoje in izobraževanja v dijaških domovih. 
 
Program konference bo postregel z odgovori na vprašanja o: 

 inovativnih pristopih pedagoškega vodenja in načrtovanja učinkovite rabe digitalnih tehnologij v VIZ, 

 pedagoških digitalnih kompetencah strokovnih delavcev VIZ-ov in 

 učinkoviti rabi digitalnih tehnologij v vzgojno-izobraževalnem procesu in s tem posledično povezanem dvigu digitalnih kompetenc otrok, učencev, 
dijakov. 

  
Program, sestavljen iz plenarnih in sekcijskih predavanj vabljenih domačih in tujih predavateljev, želimo obogatiti tudi s praktični prikazi uporabe najnovejših 
digitalnih tehnologij za pouk. 
 
V ta namen smo v sklopu konference  osmislili obkonferenčni dogodek, na katerem bodo razstavljavci/ponudniki digitalne tehnologije predstavili in prikazali 
možnosti ter uporabnost njihovega izdelka za podporo izobraževanju.  

Udeleženci konference bodo imeli priložnost v času konference pogledati in preizkusiti razstavljene digitalne tehnologije v podporo izobraževanju. 

Nam tem dogodku bomo združili razstavljavce iz šol in drugih institucij. Pričakujemo okrog 1.000 udeležencev v živo in čez 10.000 udeležencev v virtualnem 
konferenčnem prostoru, zato si želimo, da bi pri tem sodelovali tudi vi. 
 
Več o konferenci je objavljeno na spletni strani Konferenca DIGITALNA DIDAKTIKA 2023 | Zaključna konferenca Digdaktika 2023 (arnes.si) 

Vabljeni k sodelovanju!  

 
Programsko-organizacijski odbor konference 

https://digdaktika.splet.arnes.si/


 

PRILOŽNOSTI SODELOVANJA – SPONZORSKI PAKETI KOT DEL OBKONFERENČNEGA DOGODKA 
 

* Oglasi naj bodo pripravljeni s 3 mm dodatkom za porezavo. 
 
- Organizator si pridržuje pravico, da med »Smaragdnimi sponzorji« dodeli naziv »Generalni sponzor« tistemu podjetju, ki ponudi najvišji denarni znesek. 
- Po dogovoru lahko posameznemu sponzorju sestavimo tudi prilagojen sponzorski paket. 
- Paketi ne vsebujejo davka na dodano vrednost. 

 
 
INFORMACIJE 
Programsko-organizacijski odbor konference 
E: projekt.ddk@zrss.si 

  
Smaragdni 

sponzor 
Zlati sponzor 

Srebrni 
sponzor 

Bronasti 
sponzor 

Sponzor 

  nad 5.000 EUR nad 3.000 EUR nad 2.000 EUR nad 1.000 EUR   

Sekcijsko predavanje *     
Razstavni prostor v preddverju Cankarjevega doma in razstavni prostor v 
virtualnem konferenčnem prostoru 

*     

Razstavni prostor v preddverju Cankarjevega doma ali razstavni prostor v 
virtualnem konferenčnem prostoru 

 *    

Postavitev oglasnega panoja v Cankarjevem domu v preddverju 
Cankarjevega doma 

 
 

 
 

*   

Postavitev oglasnega panoja v Cankarjevem domu pred Gallusovo dvorano    * * 

Sodelovanje na obkonferenčnem dogodku * * * * * 
Kratek opis podjetja na spletni strani  * * * * * 
Objava logotipa na spletni strani s povezavo na spletno stran podjetja * * * * * 

Objava logotipa v programu konference  * * * * * 
Objava logotipa v priročniku (16,5 x 5,5 cm ali 7,5 x 11 cm) * * * * *  
Objava logotipa ob prispevku v priročniku *     
Objava celostranskega oglasa v priročniku (16,5 x 23 cm) * * *    
Objava oglasa v priročniku (16,5 x 11 cm ali 7,5 x 23 cm) *   * *  
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