Ponudba za sodelovanje na mednarodni konferenci „Tehnični in
vsebinski problemi klasičnega in elektronskega arhiviranja“
Radenci, 3.–5. april 2019
Pokrajinski arhiv Maribor bo tudi v letu 2019 pripravil mednarodno znanstveno konferenco
Tehnični in vsebinski problemi klasičnega in elektronskega arhiviranja, ki bo potekala v hotelu
Radin v Radencih od 3. do 5. aprila 2019, udeležili pa se ga bodo predstavniki domače kakor tudi
mednarodne arhivske stroke, predvsem pa delavci, ki delajo z dokumentarnim in arhivskim
gradivom pri osebah javnega in zasebnega prava.
Tudi v letu 2019 se bo program konference nanašal na problematiko klasične hrambe in varstva
arhivskega gradiva, izvajanja dolgoročne hrambe in arhiviranja elektronskega gradiva, Enotnih
tehnoloških zahtev in na pripravo notranjih pravil. Posebna sekcija bo namenjena tudi projektu eARH.si.
Udeležencem konference želimo ponuditi možnost, da se ob strokovnem programu seznanijo
tudi s proizvajalci opreme za arhiviranje (papir, škatle, police, predalniki), s ponudniki strojne in
programske opreme za zajem in hrambo dokumentacije ter storitev zajema in hrambe ter
spremljevalnih storitev.
Zato vas vabimo, da na konferenci predstavite svoje podjetje, dejavnost, storitve in/ali produkte.
Veseli bomo, če se boste odločili predstaviti vaše storitve oz. produkte tudi v sodelovanju z vašimi
strankami, kjer bodo udeleženci konference seznanjeni tudi z uporabo v praksi.
Nudimo vam naslednje možnosti sodelovanja, ki so v nadaljevanju podrobneje opisane:

I.

Generalno pokroviteljstvo

II. Predstavitvena delavnica
III. Predstavitev na razstavnem prostoru
IV. Promocija podjetja s propagandnim materialom
Za vse dodatne informacije vam je na voljo Mojca Horvat: 02/2285-019.
mojca.horvat@pokarh-mb.si

I.

GENERALNO POKROVITELJSTVO

Mednarodna konferenca vsako leto privabi okoli 300 strokovnjakov s področja arhiviranja ter
upravljanja z dokumentacijo ter uslužbencev, ki delajo z arhivskim in dokumentarnim gradivom
pri ustvarjalcih iz Slovenije in tujine.
Na konferenci so predstavljene dobre prakse dela v profesionalnih, državnih arhivih, kot tudi pri
ustvarjalcih arhivskega in dokumentarnega gradiva ter storitve, ki jih ponujajo ponudniki na trgu
in so nujno potrebne pri delu v državnih arhivih, kot tudi v arhivskih službah ustvarjalcev
arhivskega in dokumentarnega gradiva v javnem in zasebnem sektorju.
V kolikor se podjetje želi predstaviti kot eden generalnih pokroviteljev mednarodne znanstvene
konference, se odloči za paket Predstavitvene delavnice, ki vsebuje:
- predstavitev podjetja oz. produkta v programu konference (30 minut),
- predstavitev dejavnosti na razstavnem prostoru v preddverju kongresne dvorane,
- objavo članka v reviji Moderna arhivistika,
- objavo logotipa na programu konference ter na spletni strani,
- vključitev propagandnega materiala v konferenčne materiale,
- 1 kotizacija za udeležbo na konferenci,
in dodatno
-

2 kotizaciji za udeležbo na konferenci ter
poimenovanje enega izmed odmorov po generalnem sponzorju.

Ob tem se sklene pogodba o generalnem pokroviteljstvu.
Zaradi izdelave programa konference, nas o morebitni sodelovanju s to možnostjo, obvestite
najkasneje do 18. januarja 2019.

II.

PREDSTAVITVENA DELAVNICA

Udeležencem konference želimo ponuditi možnost, da se na neposreden način seznanijo tako
teoretično kakor tudi praktično z metodami in načini klasičnega oz. elektronskega arhiviranja, ki
jih ponujate ter z izkušnjami registriranih in certificiranih ponudnikov storitev. Zato vas vabimo,
da se konference udeležite s strokovnim člankom s področja vašega delovanja kakor tudi z
organizirano delavnico s predstavitvijo vaše dejavnosti.
V primeru udeležbe vam bo organizator konference v okviru programa zagotovil ustrezen termin
in večji časovni obseg za predstavitev (predvidoma 30 minut).
Sodelovanje s predstavitveno delavnico zajema:
-

predstavitev podjetja oz. produkta v programu konference (30 minut),
predstavitev dejavnosti na razstavnem prostoru v preddverju kongresne dvorane,
objavo članka v reviji Moderna arhivistika,
objavo logotipa na programu konference ter na spletni strani,
vključitev propagandnega materiala v konferenčne materiale,
1 kotizacija za udeležbo na konferenci.

Zaradi izdelave programa konference, nas o morebitni sodelovanju s to možnostjo, obvestite
najkasneje do 18. januarja 2019.

III.

PREDSTAVITEV NA RAZSTAVNEM PROSTORU

Organizator vam nudi možnost, da na konferenci sodelujete s predstavitvijo vaše dejavnosti na
dogovorjenem razstavnem prostoru ter delitvijo propagandnega materiala pred kongresno
dvorano v hotelu Radin. Predstavitev vključuje tudi objavo oglasa po vaši izbiri.
Sodelovanje zajema:
-

objavo logotipa na programu konference ter na spletni strani,
vključitev propagandnega materiala v konferenčne materiale,
predstavitev dejavnosti na razstavnem prostoru v preddverju kongresne dvorane

Zaradi priprave prostora in objave logotipov, nas o morebitni sodelovanju s to možnostjo,
obvestite najkasneje do 18. januarja 2019.

IV.

PROMOCIJA PODJETJA S PROPAGANDNIM MATERIALOM

Na konferenci je možna promocija podjetja v obliki posredovanja propagandnega materiala
udeležencem konference, ki prihajajo iz slovenskih in tujih arhivskih ustanov in drugih podjetij in
institucij, ali objava oglasa v zborniku.
Zaradi objave logotipov, nas o morebitni sodelovanju s to možnostjo, obvestite najkasneje do 18.
januarja 2019.

V upanju na uspešno sodelovanje vas lepo pozdravljamo!

Ivan Fras, prof.
direktor

