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MICROSOFTOVA 22. NT KONFERENCA

Portorož, 15. do 17. maj 2017 



22. NT KONFERENCA 
Mesto poslovnih priložnosti, 
povezovanja in sklepanja poslov

Največji in najuspešnejši slovenski 
tehnološko-poslovni dogodek    

Odlično okolje za 
POSLOVNE SESTANKE    

Sproščeno vzdušje za 
DRUŽENJE     

SVEŽE IDEJE 
o najnovejših smernicah in 
modelih poslovanja     



22. NT KONFERENCA
Stičišče vaših obstoječih in potencialnih 
poslovnih partnerjev

    

Preko 2.000 POTENCIALNIH STRANK, 
ki lahko postanejo vaši dolgoročni partnerji    

Preko 250 ODLOČEVALCEV 
iz finančnega sektorja in prodaje       

Prisotnost VEČ PROFILOV IZ ENEGA PODJETJA 
– odločevalci ter prodajno in tehnično osebje     

Iz leta v leto 
VEČJE ŠTEVILO PARTNERJEV IN 
SPONZORJEV dogodka 



SPONZORSTVO 
22. NT KONFERENCE 
Vaša poslovna priložnost!    

Predstavite se svojim potencialnim strankam     

Pridobite relevantne prodajne kontakte    

Ustvarite nove poslovne priložnosti    

Sklenite kakovostne in dolgoročne poslovne odnose   
 
Ohranjajte in vzdržujte obstoječe poslovne vezi



ŠTEVILNE MOŽNOSTI SOOBLIKOVANJA 
22. NT KONFERENCE 
Upajte si izstopati!       

RAZLIČNE MOŽNOSTI AKTIVACIJE PREKO NTK KANALOV 
/ Stopite v stik s svojimi potencialnimi strankami že pred NT konferenco.    

SOOBLIKOVANJE VSEBINE PRED IN NA DOGODKU 
/ Povejte svojo zgodbo, delite svoje znanje in nam zaupajte svoje izkušnje.     

NABIRANJE KAKOVOSTNIH PRODAJNIH KONTAKTOV NA DOGODKU 
/ Zbirajte kontakte preko NTcoinov, anketnih vprašalnikov, nagradnih iger.   

PREDSTAVITEV VAŠE NAJNOVEJŠE PONUDBE 
/ Prepričajte udeležence NT konference z interaktivnim nastopom na razstavnem prostoru.  

POSLOVNO DRUŽENJE 
/ Povabite svoje poslovne partnerje in potencialne stranke na prijetno druženje 
v sproščeni atmosferi.        



PONE
DELJEK

TO
REK

SRE
DA

REDNI DEL 
KONFERENCE 
Tehnološka 
predavanja 
Poslovna 
predavanja 

AKADEMIJA FIT ZA IT 

TEHNOLOŠKE NOVOSTI 
V ŠOLSTVU  

OEM dogodek  

Zabava 

KEYNOTE 

NTK Poslovno srečanje  
REDNI DEL 
KONFERENCE 
Tehnološka 
predavanja 
Poslovna 
predavanja   

Zabava 

REDNI DEL 
KONFERENCE 
Tehnološka 
predavanja 
Poslovna 
predavanja   
 



KO
TIZACIJE

NTK 
POLNA KOTIZACIJA 790 EUR

390 EUR

250 EUR

890 EUR

450 EUR

390 EUR

Brezplačna*

Vsakemu sponzorju pripada ena kotizacija

Zgodnje prijave 
(do 31. 1. 2017) Redna cena 

*

200 EUR

NTK 
MREŽENJE

NTK 
POSLOVNO 
SREČANJE

NTK 
SPONZOR

NTK 
RAZSTAVLJAVEC



Udeležencev
2011

Predavanj
160+

Predavateljev
150+

Sponzorjev 
50

Obiskov predavanj 
7265

NT 
KONFERENCA
V ŠTEVILKAH



NT KONFERENCA V ŠTEVILKAH

65,31 % udeležencev NT konference ima v svojem podjetju odločevalsko funkcijo  

NE

DA



SPONZORSKI

*Vse cene so brez DDV 



PAKET GENERALNI SPONZOR

MAXI DIGIT PAKET
USTVARJANJE POSLOVNIH PRILOŽNOSTI Navezava stika z udeleženci pred dogodkom
Aktivno zbiranje poslovnih kontaktov na konferenci (NTcoin) 1x premium blog direktorja/predsednika uprave
Razstavni prostor - premium pozicija 1x webinar

1x študija primera
POJAVNOST 1x enostavna anketa v naslednjem NTK newslettru
Uvodni nagovor predstavnika podjetja na osrednji slovesnosti 1x promocija dogodka partnerja v NTK newslettru, 

objava dogodka na www.ntk.si, zbiranje prijav za 
dogodek na www.ntk.si

Možnost sodelovanja podjetja na promocijskem/zabavnem delu večerne zabave Predstavitev partnerja v NTK newslettru
Predavanje na NTK Predstavitev govorca
Brendiranje dvorane in prostora pred dvorano
Promocijsko SMS sporočilo na NTK bazo Ohranjanje stika z udeleženci po dogodku
Logotip podjetja na spletni strani www.ntk.si (s povezavo na želeno spletno stran) Newsletter z izvlečki predavanja udeležencem predavanja
Logotip podjetja na tiskovinah NTK Newsletter s posnetkom webinarja vsem, 

ki se ga niso udeležili
Logotip podjetja na sponzorskem panoju NTK
Logotip podjetja na projekcijskem platnu na NTK (med odmori) Promocija na družbenih omrežjih
Logotip podjetja v NTK newslettru 4x objava na družbenih omrežjih (FB, TW): najava 

webinarja, objava študije primera, predstavitev govorca, ogled 
webinarja po dogodku

Vlaganje promocijskega materiala v konferenčne torbe
Pridobitev kontaktov

KOTIZACIJE Prijavljeni na webinar
Dogovorjeno število NTK Polnih kotizacij Kontakti, ki so prenesli študijo primera
1x kotizacija NTK Razstavljavec Kontakti, ki so prenesli posnetek webinarja ali 

ppt predstavitve iz predavanj po dogodku
1x kotizacija NTK Sponzor Kontakti, ki so sodelovali v anketi, ter njihov odgovor



ZLATI PAKET MAXI DIGIT PAKET ZLATI PAKET
+

MAXI DIGIT PAKET
USTVARJANJE POSLOVNIH PRILOŽNOSTI Navezava stika z udeleženci pred dogodkom =
Aktivno zbiranje poslovnih kontaktov na 
konferenci (NTcoin)

1x webinar ZLATI DIGIT PAKET
Omemba sponzorja na NTK komunikacijskih 
kanalih (1x NTK Facebook, 1x NTK Twitter, 
spletna stran www.ntk.si)

1x študija primera

Razstavni prostor XL 1x enostavna anketa v naslednjem NTK newslettru

1x promocija dogodka partnerja v NTK newslettru, objava 
dogodka na www.ntk.si, zbiranje prijav za dogodek 
na www.ntk.si

POJAVNOST Predstavitev partnerja v NTK newslettru

Predavanje na NTK Predstavitev govorca

Brendiranje dvorane in prostora pred dvorano

Promocijsko SMS sporočilo na NTK bazo Ohranjanje stika z udeleženci po dogodku

Logotip podjetja na spletni strani www.ntk.si 
(s povezavo na želeno spletno stran)

Newsletter z izvlečki predavanja 
udeležencem predavanja

Logotip podjetja na tiskovinah NTK Newsletter s posnetkom webinarja vsem, ki se ga 
niso udeležili

Logotip podjetja na sponzorskem panoju NTK

Logotip podjetja na projekcijskem platnu na 
NTK (med odmori)

Promocija na družbenih omrežjih

Logotip podjetja v NTK newslettru 4x objava na družbenih omrežjih (FB, TW): najava 
webinarja, objava študije primera, predstavitev 
govorca, ogled webinarja po dogodku

Vlaganje promocijskega materiala 
v konferenčne torbe

Pridobitev kontaktov

KOTIZACIJE Prijavljeni na webinar

2x NTK Polna kotizacija Kontakti, ki so prenesli študijo primera

1x kotizacija NTK Razstavljavec Kontakti, ki so prenesli posnetek webinarja ali ppt 
predstavitve iz predavanj po dogodku

1x kotizacija NTK Sponzor Kontakti, ki so sodelovali v anketi, ter njihov odgovor

NTK newsletter: preko 15.000 elektronskih naslovov; NTK družbeni mediji - FB: preko 2.000 všečkov, 
TW: preko 1.000 sledilcev



SREBRNI PAKET MIDI DIGIT PAKET SREBRNI PAKET
+

MIDI DIGIT PAKET
USTVARJANJE POSLOVNIH PRILOŽNOSTI Promocija pred dogodkom =
Možnost aktivnega zbiranja poslovnih kontaktov 
na konferenci (NTcoin) / dodatno plačljivo

1x študija primera SREBRNI DIGIT PAKET
Razstavni prostor L 1x enostavna anketa v NTK newslettru

Predstavitev partnerja v NTK newslettru

POJAVNOST Predstavitev govorca

Logotip podjetja na spletni strani www.ntk.si 
(s povezavo na želeno spletno stran)
Logotip podjetja na tiskovinah NTK Promocija na družbenih omrežjih

Logotip podjetja na sponzorskem panoju NTK 2x objava na družbenih omrežjih (FB, TW): 
objava študije primera, predstavitev govorca

Logotip podjetja na projekcijskem platnu na 
NTK (med odmori)
Logotip podjetja v NTK newslettru Pridobitev kontaktov

Vlaganje promocijskega materiala v 
konferenčne torbe

Tisti, ki so prenesli študijo primera

KOTIZACIJE

1x kotizacija NTK Razstavljavec

1x kotizacija NTK Sponzor



OSNOVNI PAKET MINI DIGIT PAKET OSNOVNI PAKET
+

MINI DIGIT PAKET
USTVARJANJE POSLOVNIH PRILOŽNOSTI Promocija pred dogodkom =
Možnost izvlečnega stojala Omemba partnerja v NTK newslettru OSNOVNI DIGIT PAKET

POJAVNOST Promocija na družbenih omrežjih

Logotip podjetja na spletni strani www.ntk.si 
(s povezavo na želeno spletno stran)

1x objava na družbenih omrežjih (FB, TW)

Logotip podjetja na tiskovinah NTK

Logotip podjetja na sponzorskem panoju NTK

Logotip podjetja na projekcijskem platnu na 
NTK (med odmori)
Logotip podjetja v NTK newslettru

Vlaganje promocijskega materiala 
v konferenčne torbe

KOTIZACIJE

1x kotizacija NTK Sponzor



DODATNE
POSLOVNE

*Vse cene so brez DDV 



USTVARJANJE POSLOVNIH PRILOŽNOSTI
NTK je dogodek številnih poslovnih priložnosti in sklepanja poslov – povežite se s svojimi 
potencialnimi strankami! 

MOŽNOST AKTIVNEGA ZBIRANJA POSLOVNIH KONTAKTOV 
NA KONFERENCI (NTCOIN)

Enostavno pridobivanje kontaktnih podatkov obiskovalcev vašega 
razstavnega prostora. 
Z zbiranjem NTcoinov, virtualne konferenčne valute, udeleženci 
prejmejo številne ugodnosti. 
V ceni sta aparat in program za izvedbo.



DODATNE MARKETINŠKE MOŽNOSTI
NT konferenco obišče preko 2.000 udeležencev. Večina njih so vaše potencialne stranke, mnogi 
od njih pa lahko postanejo vaši dolgoročni partnerji!

LOGOTIP PODJETJA NA 
OVRATNIH TRAKOVIH

Sponzor dodatno krije 
proizvodnjo in brendiranje

LOGOTIP PODJETJA NA 
KONFERENČNI MAJICI

Sponzor dodatno krije 
brendiranje

LOGOTIP PODJETJA NA 
PROMOCIJSKEM 

MATERIALU PO VAŠI IZBIRI
Sponzor dodatno krije 

proizvodnjo in brendiranje

SPONZOR DVORANE
Poimenovanje točno 

določene dvorane

DODATNO VLAGANJE 
PROMOCIJSKEGA 

MATERIALA V KONFERENČNE 
TORBE

Sponzor dodatno krije 
proizvodnjo in brendiranje

SMS OBVEŠČANJE
Cena velja za en SMS, 
poslan na NTK bazo 

mobilnih številk



EKSKLUZIVNE 
SPONZORSKE MOŽNOSTI

Neposredno komuniciranje in druženje še vedno veljata za 
najbolj učinkovit način sklepanja poslov. 

SPONZOR NTK POSLOVNEGA SREČANJA 

• Prisotnost z logotipom na vabilih na NTK Poslovno srečanje
• Prisotnost z logotipom na vrečkah dobrodošlice
• Brending konferenčne sobe 
 (izvlečno stojalo, LCD in druge možnosti po dogovoru)
• Video oglas podjetja pred predavanji in po predavanjih
• Možnost pridobivanja potencialnih poslovnih priložnosti   
 (LEADOV) s pomočjo anketnih vprašanj po koncu 
 posameznega predavanja

VEČ KOT 500 UDELEŽENCEV, OD TEGA 250 ODLOČEVALCEV



EKSKLUZIVNE SPONZORSKE MOŽNOSTI

SPONZOR VEČERNE ZABAVE 

• Večerna zabava se imenuje po sponzorju
• Prisotnost z logotipom na vabilih na 
 večerno zabavo
• Brending lokacije večerne zabave 
 (izvlečno stojalo, beach-flagi in druge 
 možnosti po dogovoru)

PREDAVANJE NA NTK 

Gradite vsebino NT konference skupaj z nami!

POSLOVNO DRUŽENJE 
V SKLOPU NTK (1,5H) 

Druženje z vašimi poslovnimi partnerji in 
potencialnimi strankami v sproščeni 

atmosferi ob morju 
(Bar Tropic)

V CENO VKLJUČENO: 
najem prostora; welcome drink; 2 pijači po osebi 

(ostala pijača po ceniku lokala); vnaprej oblikovano vabilo na 
Poslovno druženje z vašim logotipom; distribucija vabila na 

izbrano bazo udeležencev NTK; 2 vstopnici za večerno zabavo na 
dan Poslovnega druženja (ostale vstopnice za večerno zabavo: 100 

EUR); barman; 2 hostesi za sprejem gostov; možnost brendinga 



KAKŠNA JE VAŠA VLOGA V 
POSLOVNEM SVETU DANES?  
IN KAKŠNA BO JUTRI?   
  

KONTAKT NTK pisarne:   
Rok Mišvelj: 040 439 763 / r.misvelj@mpgplus.si  
Katja Bučan: 040 439 935 / k.bucan@mpgplus.si  



https://www.youtube.com/watch?v=JmMTYFteyYk




