
 

 
SLOVENSKO FARMACEVTSKO DRUŠTVO 

Dunajska cesta 184 A, SI-1000 Ljubljana, SLOVENIJA 
tel.: +386 1 569 26 01, faks: +386 1 569 26 02 
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Ljubljana, 4. 3. 2021 
 
ZADEVA:  Ponudba za oglaševanje  

SIMPOZIJ OB LETNI SKUPŠČINI SFD 2021 
 
Slovensko farmacevtsko društvo (SFD) vsako leto ob redni letni skupščini organizira tradicionalno strokovno 
srečanje, ki smo ga v letu 2020 zaradi epidemije izpeljali le v obliki spletnega enodnevnega simpozija. Simpozij 
je bil kljub temu dobro obiskan, omogočili smo tudi sodelovanje sponzorjev. 
Tudi v letošnjem letu so razmere glede epidemije še zelo negotove, a z veliko mero optimizma načrtujemo 
letošnji dogodek, ki ga želimo izpeljati v živo. Da bi bilo dogodek mogoče s čim večjo gotovostjo izpeljati na 
želeni način, smo se odločili za jesenski termin, in sicer 16. in 17. septembra v Ljubljani (Gospodarsko 
razstavišče).  
V kolikor dogodek v živo ne bo mogoč, bomo v istem terminu izvedli virtualni simpozij.    
Osrednji temi simpozija bosta: DIGITALNA PREOBRAZBA V FARMACIJI (nove digitalne tehnologije) in 
ZDRAVLJENJE BOLEZNI KOŽE (izdelki za kožo, bolezni kože, zdravila, ki vplivajo na zdravje kože, pomen zdravja 
kože). 
Program simpozija bomo predložili Lekarniški zbornici Slovenije v oceno za dodelitev licenčnih točk za 
magistre farmacije z licenco.  
Četrtkov večer bomo tradicionalno zaključili s podelitvijo društvenih priznanj za leto 2020 in 2021. 
 
Dogodka se bo predvidoma udeležilo 300 udeležencev. 
 
Vsem sponzorjem, ki želijo sodelovati in podpreti ta osrednji dogodek SFD, želimo omogočiti udeležbo. 
Sponzorjem zato nudimo več oblik oglaševanja. Sponzorje vljudno prosimo, da razmislijo o obliki sodelovanja, 
ki bi jim ustrezala v primeru dogodka v živo na Gospodarskem razstavišču (scenarij A) ali v primeru virtualnega 
dogodka (scenarij B). Cene so brez DDV. 
 
1) KOMERCIALNA RAZSTAVA  
V primeru dogodka v živo (scenarij A) bodo na voljo razstavni prostori v Marmorni dvorani in Preddverju. V 
obeh prostorih se bodo udeleženci zadrževali med odmori: 
 razstavni prostor velikosti 3 m x 2 m = 3.000 €, vključeni 2 kotizaciji (na voljo je 29 razstavnih prostorov v 

Marmorni dvorani), 
 razstavni prostor velikosti 1,5 m x 1,5 = 1.500 €, vključena 1 kotizacija (na voljo je 11 razstavnih prostorov 

v Preddverju). 
 
Na razstavnih prostorih sta lahko največ 2 osebi hkrati. 
Cena za dodatne udeležence na razstavnih prostorih: 50 €/osebo/dan. 
 

Shema z oštevilčenimi razstavnimi prostori, med katerimi lahko izbirate, je v prilogi 1. 
 

V odzivu na to ponudbo sporočite tudi, kaj boste na razstavnem prostoru potrebovali, saj bomo računu 
prišteli še stroške, ki jih bo nam zaračunalo Gospodarsko razstavišče, podatek pa potrebujemo tudi za 
primerno pripravo prostora. Tudi te cene so brez DDV: 
PAKET A = 70 € (elektrika (1,5 kW/220 V/10 A) + 1–2x stol (oblazinjen, črn, konferenčni) + 1x miza (140 cm x 60 cm)) 
PAKET B = 10 € (brez elektrike, 1–2x stol (oblazinjen, črn, konferenčni) + 1x miza (140 cm x 60 cm)) 
DODATNO = 16 € (predelna stena za stojnico (Octanorm), 1 tekoči meter) 
 

V tabeli (priloga 2) označite želeno lokacijo in pri tem navede 3 lokacije glede na svoje želje, prioritete. V 
primeru, da bo za določen prostor več kandidatov, bomo razstavljavce najprej razvrstili glede na dosedanji 
obseg sodelovanja in nato glede na datum prijave.  
 



 

 
2) OGLASI  
Nudimo možnost objave barvnega oglasa v Farmacevtskem vestniku (4. št. FV bo izšla septembra ob simpoziju 
in jo bodo prejeli vsi člani SFD ter vsi ostali udeleženci simpozija):   
 celostranski oglas (21 cm x 26 cm) na notranji strani platnice = 1.500 € 
 celostranski oglas (21 cm x 26 cm) v reviji = 1.000 € 
Objava oglasa ni vezana na obliko dogodka. FV bo izšel tudi v primeru scenarija B. V skladu s politiko uredništva FV v 
reviji ne objavljamo oglasov za prehranska dopolnila. SFD si pridružuje pravico zavrniti objavo oglasa. 
 
3) ORGANIZACIJA SATELITSKEGA PREDAVANJA  
Omogočamo vam izvedbo satelitskega predavanja v dogovorjenem terminu: 
 scenarij A = 2.000 € (v primeru dogodka v živo lahko satelitsko predavanje traja največ 20 minut),  
 scenarij B = 1.500 € (v primeru dogodka preko spleta je dolžina satelitskega predavanja do 15 minut). 
 
4)  SPLETNI SATELITSKI SIMPOZIJ  
Omogočamo vam objavo satelitskega predavanja oz. videosporočila na spletni strani SFD za obdobje od 1 
do 3 mesecev v zavihku E-IZOBRAŽEVANJE: 
 v trajanju od 10 do 20 minut = 1.000 €, 
 v trajanju od 3 do 5 minut = 500 €. 
Objava na spletni strani SFD ni vezana na obliko dogodka. Vaša satelitska predavanja in kratka sporočila so na spletni 
strani lahko objavljena tako v primeru dogodka v živo (scenarij A) kot v primeru virtualnega dogodka (scenarij B). SFD si 
pridružuje pravico zavrniti objavo oglasa oz. video-predavanja. 
 
5)  PREDSTAVITEV PODJETJA MED ODMORI 
Med odmori bomo v primeru virtualnega dogodka omogočili sponzorjem objavo kratkih reklamnih sporočil, 
ki jih bomo predvajali najmanj 2x med odmori v četrtek in petek: 
 v obsegu do 3 minute = 700 €. 
SFD si pridružuje pravico zavrniti objavo reklamnega sporočila. 
 
6)  SOBA ZA SPONZORJE 
V primeru virtualnega dogodka bomo omogočili sodelovanje sponzorjev v virtualnih sobah, kjer bo možnost 
komunikacije z udeleženci, ki se vam bodo pridružili v vaši sobi: 
 1x soba = 1000 €. 
V sobi za sponzorje lahko organizirate predstavitev podjetja ali izdelka, izvedete kviz ali nagradno igro, 
vodeno razmigavanje, klepet ... 
 
Imena sponzorjev ter program satelitskih predavanj bomo objavili tudi v programu dogodka oz. na spletni 
strani. 
 
Vsak, ki želi sodelovati in podpreti SFD pri organizaciji dogodka, se mora odzvati na način, da v tabeli v prilogi 
2 označi svoje želje glede sodelovanja, in sicer tako, da že v naprej predvidi obliko sodelovanja v primeru 
dogodka v fizični obliki, kakor tudi v primeru virtualnega dogodka preko spletne platforme. Izpolnjeno prilogo 
2 posredujte na naslov: andrijana.tivadar@sfd.si. 
 
V pričakovanju Vašega odgovora, Vas lepo pozdravljamo! 
 

     
Izr. prof. dr. Tomaž Vovk, mag.farm. 
Strokovno-organizacijski odbor  
predsednik 

Mag. Matjaž Tuš, mag. farm.  
Slovensko farmacevtsko društvo 
predsednik 

  
  



 

Priloga 1: 

 

 

  



 

Priloga 2: 
Označite z X, kako želite sodelovati na SIMPOZIJU SFD 2021 oz. pri razstavnem prostoru vpišite 
številko želene lokacije (3 prioritetne lokacije) in dopišite, katero opremo na razstavnem prostoru 
potrebujete. Obvezno označite vrsto sodelovanja v primeru scenarija A in scenarija B. 
 

Cene so brez DDV. SCENARIJ A 
Dogodek v živo 

SCENARIJ B 
Virtualni dogodek 

Dodaten predlog za 
sodelovanje oz. več 
informacij 

prostor velikosti 3 m x 2 m – 3.000 
€, vključeni 2 kotizaciji 

Prioriteta 1: 
Prioriteta 2: 
Prioriteta 3:  

 PAKET A: 
PAKET B:  
DODATNO ___ tm 

prostor velikosti 1,5 m x 1,5 m – 1.500 
€, vključena 1 kotizacija 

Prioriteta 1: 
Prioriteta 2: 
Prioriteta 3: 

 PAKET A: 
PAKET B:  
DODATNO ___ tm 

celostranski oglas (21 cm x 26 cm) v 
Farmacevtskem vestniku  
na notranji platnici – 1.500 € 

   

celostranski oglas (21 cm x 26 cm) v 
Farmacevtskem vestniku  
v reviji – 1.000 € 

   

satelitsko predavanje  
v trajanju do 20 minut na dogodku v 
živo –2.000 € 

   

satelitsko predavanje  
v trajanju do 15 minut na virtualnem 
dogodku –1.500 € 

   

objava satelitskega predavanja oz. 
videosporočila na spletni strani SFD v 
trajanju od 10 do 20 minut – 1000 € 

   

objava satelitskega predavanja oz. 
videosporočila na spletni strani SFD v 
trajanju od 3 do 5 minut – 500 € 

   

kratko reklamno sporočilo (do 3 
minute) med odmori v primeru 
spletnega dogodka, predvajano 2x – 
700 € 

   

Soba za sponzorje – cena 1000 €. 
 
 

   

 
 
 
 
 
 

Odgovore pošljite tajništvu SFD: andrijana.tivadar@sfd.si ali po faksu: 01 569 26 02 


