
ти Февруари Хотел Мериот Скопје



Тековна тема на
конференцијата
Сметководствени
предизвици за
година и како да се
подготвите

Сметководствени трендови и големи
предизвици за година

Законодавни измени по јануари
година и подготовки за завршни

сметки

Нови карактеристики и алатки на
за дигитализација и

автоматизирање во сметководството



ПРЕТСТАВЕТЕ СЕ
пред многу сметководители за време и по настанот

Конференција за сметководители

Одлична можност
за презентација
на содржина и
поширока
видливост

ПОВРЗЕТЕ СЕ
можност да се создадат нови деловни поврзувања на
локално или регионално ниво

НАДГРАДЕТЕ СЕ
деловна комуникација и многу повеќе



За конференцијата сметководители

најголем
сметководствен настан

почнувајќи од
година

од локален до регионален
настан за

можност за регионална
промоција и деловни
контакти



Спонзорски Пакети

ГЕНЕРАЛЕН ЗЛАТЕН СРЕБРЕН БРОНЗЕН ПО ДОГОВОР

Достапни пакети неограничени

Котизација ✗

Деловни
контакти

✓ ✓ ✓ ✓

Цена без ДДВ По мерка



БРЕНДИРАЊЕ

ГЕНЕРАЛЕН ЗЛАТЕН СРЕБРЕН БРОНЗЕН
ПО

ДОГОВОР

Лого на веб страната ДЕН НА
СМЕТКОВОДИТЕЛИ Партнери и Спонзори

✓ ✓ ✓ ✓

Лого на веб страната ДЕН НА
СМЕТКОВОДИТЕЛИ Најавна програма

✓ ✓ ✓ ✓

Лого на печатени материјали ДЕН НА
СМЕТКОВОДИТЕЛИ Водич за Програма

✓ ✓ ✓ ✗

Лого на печатени материјали ДЕН НА
СМЕТКОВОДИТЕЛИ Анкета

✓ ✓ ✗ ✗

Лого на ППТ презентација на ДЕН НА
СМЕТКОВОДИТЕЛИ

✓ ✗ ✗ ✗

Лого на известување за ДЕН НА
СМЕТКОВОДИТЕЛИ

✓ ✓ ✓ ✓

Лого на соопштение за јавноста ✓ ✗ ✗ ✗



ДИГИТАЛЕН ПАКЕТ ПРЕД НАСТАНОТ

Дигитална комуникација со учесниците ПРЕД
НАСТАНОТ

ГЕНЕРАЛЕН ЗЛАТЕН СРЕБРЕН БРОНЗЕН
ПО

ДОГОВОР

блог
Професионален напис блог со линк до веб страницата
на спонзорот споделување на натписи на социјалните
мрежи на Даталаб Фејсбук и Линкедин вклучување
во њуслетер објава

✓ ✗ ✗ ✗

промоциски банер
Објава на промоциски банер пред конференцијата

✓ ✓ ✗ ✗

промотивно соопштение на спонзорот до
учесниците пред настанот
Објава на веб страницата на конференцијата и
споделување на заедничко соопштение на социјалните
мрежи на Даталаб на Фејсбук и Линкедин

✓ ✓ ✓ ✗



ПРОМОЦИЈА НА НАСТАНОТ

Комуникација со учесниците на настанот ГЕНЕРАЛЕН ЗЛАТЕН СРЕБРЕН БРОНЗЕН
ПО

ДОГОВОР

Говор на спонзорски претставник со
На конференција може спонзорот да се претстави со
говор до минути

✓ ✗ ✗ ✗

Предавање
Предавање од страна на спонзорот и сместување во вип
делот на редовната програма
места ограничени

✓ ✓ ✗ ✗

Промотивни материјали
Можност за поставување на промотивни материјали во
текот на паузите со помош на организаторот

✓ ✓ ✓ ✓

Место за поставување на штанд ✓ ✓ ✓ ✗

платно
Промоција на платно во лобито на настанот

✓ ✓ ✓ ✓



ПРОМОЦИЈА ПО НАСТАНОТ

Комуникација со учесниците ПО НАСТАНОТ ГЕНЕРАЛЕН ЗЛАТЕН СРЕБРЕН БРОНЗЕН
ПО

ДОГОВОР

Известување по настанот
Известување по настанот и заблагодарување на
партнерите спонзорите со линкови до нивните веб
страници и споделување на блог пост на социјалните
мрежи на Даталаб Фејсбук и Линкедин

✓ ✓ ✓ ✓

Промоција на блог по настанот
Промотивен блог до учесниците по настанот со линк до
блогови промотивни соопштенија и материјали од
спонзорите на конференцијата

✓ ✓ ✓ ✗

Интервју со спонзорот
Интервју со спонзорот и објавување на веб страницата
за настани и интервјуа на социјалните мрежи на
Даталаб Фејсбук и Линкедин

✓ ✓ ✗ ✗



Марија Николовска

Менаџер на Даталаб
Академија

Контакт

Даталаб МК д о о е л

Луј Пастер

МК Скопје


