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Пoштoвaни, 
 
У складу са епидемиплпшкпм ситуацијпм и применпм мера превенције, 
спречаваоа ширеоа и смаоеоа ризика бплести COVID 19, Извршни пдбпр 
CIGRE Србија, је на предлпг Организаципнпг пдбпра 19. симппзијума  CIGRE 
Србија – Управљаое, телекпмуникације и заштита у ЕЕС, дпнеп пдлуку да се, 
у истпм термину, 19. симппзијум  CIGRE Србија пдржи у фпрми 
Видепкпнференције. 
 
Кап интернет платфпрма за извпђеое Видепкпнференције ће се кпристити 
Cisco Webex. Из тпг разлпга пбраћамп Вам се са Ппзивпм да учествујете у 
Прпграму маркетинга у измеоенпј фпрми, кпју навпдимп у наставку.    
 
Ппред ппнуђених пблика прпграма маркетинга 19. симппзијума  CIGRE Србија 
– Управљаое, телекпмуникације и заштита у ЕЕС,  размптрићемп и Ваше 
предлпге и дппуне у ппгледу фпрме кпја би највише пдгпварала Вашем 
маркетиншкпм наступу на Симппзијуму кпји се пдвија у фпрми 
Видепкпнференције. 
 
Надамп се да ћете и  у прпмеоенпј фпрми пдвијаоа 19. симппзијума 
преппзанати мпгућнпст зa oствaривaоe вaших пoслoвних и стручних интeрeсa 
крпз учешће у Прпграму маркетинга 
 
 

Oргaнизaциoни oдбoр 
19. симппзијума 

 

 
 
 
 
 
 
 



 
ВEЛИКИ СПOНЗOР 

постаје се уплатом 500 евра⃰  
Вeликoм спoнзoру припaдa: 
 

1.   Прaвo нa истицaоe лoгoтипa и зaштитнoг знaкa: 

 у електрпнскпј верзији Збoрника крaтких сaдржaja симпoзиjумa 

 у eлeктрoнскoj вeрзиjи Збoрникa рaдoвa 

 на пмпту CD-а са материјалима са Симппзијума. 
2.    Прaвo нa  прoпaгaндну пoруку - jeднa стрaнa у: 

 електрпнскпј верзији Збoрника крaтких сaдржaja симпoзиjумa 

 у eлeктрoнскoj вeрзиjи Збoрникa рaдoвa. 
3.   Линк на сајту CIGRE Србија кпји ће упућивати на WEB страницу Ваше  

фирме. 
4.   Прaвo нa Видеп рекламну ппруку у трајаоу дп 60 секунди, кпја ће се   
       пуштати тпкпм пауза у излагаоу реферата у пквиру видеп    
       кпнференцијских сесија студијских кпмитета. 
5.   Пoслoвнa прeзeнтaциja у трajaоу дп  60  минута, кпја ће се пдвијати на    
      Cisco  Webex платфпрми. Ппзив за праћеое Ваше презентације ће бити     
      упућен свим учесницима Симппзијума и чланпвима CIGRE Србија.  

Презентација ће бити пбјављена на сајту  CIGRE Србија у трајаоу пд најмаое 30    
дана и на CD-у са материјалима са Симппзијума, кпји ће се дистрибуирати свим 
учесницима Симппзијума.  

6.   CD са материјалима са Симппзијума. 
 

СПOНЗOР 
постаје се уплатом 300 евра⃰ 

Спoнзoру припaдa: 
 

1.   Прaвo нa истицaоe лoгoтипa и зaштитнoг знaкa: 

 у електрпнскпј верзији Збoрника крaтких сaдржaja симпoзиjумa 

 у eлeктрoнскoj вeрзиjи Збoрникa рaдoвa 

 Омпту CD-а са материјалима са Симппзијума. 
2.    Прaвo нa  прoпaгaндну пoруку - jeднa стрaнa у: 

 електрпнскпј верзији Збoрника крaтких сaдржaja симпoзиjумa 

 у eлeктрoнскoj вeрзиjи Збoрникa рaдoвa. 
3.    Линк на сајту CIGRE Србија кпји ће упућивати на WEB страницу Ваше  

фирме.  
4.  Прaвo нa Видеп рекламну ппруку у трајаоу дп 60 секунди , кпја ће се  
      пуштати тпкпм пауза у излагаоу реферата у пквиру видеп  
      кпнференцијских сесија студијских кпмитета. 
5.   CD са материјалима са Симппзијума. 

 
⃰(Наведени изнпси су без ПДВ-а) 
 
 
 



 

ПOКРOВИTEЉИ СИMПOЗИJУMA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сeкрeтaриjaт CIGRE Србиja 

11000 Бeoгрaд, ФAХ 232, Вojвoдe Стeпe 412 

тeл./фax. + 381 11 397 10 56 
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