
 

 

Spoštovani!  

Združenje notranjih revizorjev IIA - Slovenski inštitut  dne 30.5.2019 in 31.5.2019 organizira že 8. 

mednarodno konferenco z naslovom Prihodnost notranjega revidiranja – kako smo začeli in kako 

naprej, na kateri sodelujejo priznani predavatelji tako iz Slovenije kot tudi iz Belgije, Velike 

Britanije, Nizozemske, Bolgarije, Avstrije, Srbije, Hrvaške in Črne gore.  

Vabimo vas, da se nam pridružite kot sponzorji ali donatorji in skupaj z nami organizirate našo letno 

konferenco in tako izkažete, da podpirate notranjo revizijo, etična načela in upravljanje tveganj v 

sodobnem korporativnem  okolju. 

V Sloveniji že do leta 2000 deluje slovenski odsek mednarodnega inštituta za notranjo revizijo IIA (The 

Institute of Internal Auditors). IIA je vodilna strokovna organizacija v svetu, ki deluje že več kot 75 let 

in katere poslanstvo je razvoj notranje revizijske stroke, vključno z izdajanjem standardov in drugih 

podlag za delo, ki jih uporabljamo tudi notranji revizorji v Sloveniji. Poleg tega IIA pripravlja tudi 

podlage za etično ravnanje in zagotavljanje kakovosti notranjega revidiranja. Je tudi član organizacije 

Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO), ki širi principe 

upravljanja s tveganji na vseh ravneh upravljanja in poslovanja. IIA je ena od vodilnih inštitucij pri 

spodbujanju primernega korporativnega upravljanja.  

Člani slovenskega IIA smo notranji revizorji s področja bančništva, zavarovalništva, gospodarskih družb, 

javnega sektorja, specialisti za IT, za forenzično revidiranje ipd. IIA Slovenski inštitut vodi upravni odbor 

s predsednikom, vsi delamo izključno volontersko.  Konec leta 2018 smo ustanovili samostojno društvo, 

kar nam bo omogočilo dodatno krepitev dejavnosti in sodelovanja z našimi ključnimi partnerji.  

Na konferenci želimo širšemu krogu notranjih revizorjev in ostalim zainteresiranim omogočiti 

spoznavanje novosti v stroki, prenos dobrih praks in rast stroke v slovenskem merilu in širše. Tokratna 

konferenca bo še posebej zanimiva tudi za člane revizijskih komisij, srednje poslovodstvo in vse, ki jih 

področje upravljanja in tveganj še posebej zanima. 

V kolikor menite, da naše aktivnosti podpirajo tudi vrednote vaše organizacije, vas lepo prosimo, da 

naše delovanje podprete z donatorskimi ali sponzorskimi sredstvi. Na ta način bomo lahko dodatno 

okrepili naše aktivnosti, natisnili letake in brošure, ki promovirajo urejeno poslovanje, notranje 

revidiranje, ki temelji na oceni tveganj ter etično delovanje. Združenje notranjih revizirjev IIA - 

Slovenski inštitut bo porabil donatorska sredstva za organizacijo 8. Mednarodne konference IIA 

Slovenskega inštituta. 

V zameno za vaš veliki sponzorski prispevek vam nudimo celoletno objavo logotipa na naši spletni 

strani v rubriki »naši podporniki« (prva stran desno), lahko vključimo tudi povezavo na vašo spletno 

stran. Velikost logotipa je odvisna od velikosti sponzorskega prispevka. Naše sponzorje bomo na 



 

konferenci promovirali z objavo logotipov na tiskani predstavitveni brošuri, med konferenco pa bodo 

vidni tudi na enem od dveh velikih zaslonov. Ponujamo tudi možnost postavitve sponzorjevega kotička 

v preddverju predavalnice, kjer bosta potekala registracija in druženje članov.  Za dodatne informacije 

nas kontaktirajte na e naslov info@iia.si ali telefon 040 474 846.  

Sponzorska ponudba  

Za vas smo pripravili tri pakete sponzorstva:  

Veliki sponzorski paket (1000 EUR)  

• Status velikega sponzorja na dogodku 8. mednarodne konference IIA – Slovenskega inštituta 

• Promocija skozi elektronsko vabilo na dogodek  

• Prezentacija sponzorja na samem dogodku  

• Predvajanje logotipa v največji velikosti tekom dogodka  

• Logotip v največji velikosti na vseh promocijskih materialih in brošuri konference 

• Logotip v največji velikosti na spletni strani dogodka in naslovni spletni strani IIA – Slovenski 

inštitut (www.iia.si) s povezavo na spletno stran sponzorja; 

• Brezplačna prisotnost 1 osebe na dogodku  

• 10% popust za prijavljene iz podjetij, ki so sponzorji dogodka 

• Dva roll up-a na dogodku  

• Stojnica za promocijo na dogodku 

Srednji sponzorski paket (500 EUR)  

• Status srednjega sponzorja na dogodku 8. mednarodne konference IIA – Slovenskega inštituta 

• Promocija skozi elektronsko vabilo na dogodek  

• Predvajanje logotipa v srednji velikosti tekom dogodka (www.iia.si) 

• Logotip v srednji velikosti na vseh promocijskih materialih in brošuri konference  

• Logotip v srednji velikosti na spletni strani dogodka, s povezavo na spletno stran sponzorja; 

• 10% popust za prijavljene iz podjetij, ki so sponzorji dogodka 

• En roll up na dogodku  

Mini sponzorski paket (200 EUR) 

• Status majhnega sponzorja na dogodku 8. mednarodne konference IIA – Slovenskega inštituta 

• Promocija skozi elektronsko vabilo na dogodek  

• Prezentacija sponzorja na samem dogodku  

• Predvajanje logtipa tekom dogodka  

• Logotip na vseh promocijskih materialih in brošuri konference 

• Logotip na spletni strani dogodka s povezavo na spletno stran sponzorja; 

• 5% popust za prijavljene iz podjetij, ki so sponzorji dogodka. 

V naprej se vam zahvaljujemo za kakršenkoli donatorski ali sponzorski prispevek. V kolikor se zanj ne 

boste odločili, pa dovolite, da vas povabimo, da se skupaj z notranjim(-o) revizorjem(-ko), zaposlenim(-

o) v vaši organizaciji, udeležite naše 8. mednarodne konference. 

V upanju, da boste  podprli naše aktivnosti, vas lepo pozdravljamo, 

Predsednica Združenja notranjih revizorjev IIA – Slovenski inštitut  

mag. Polona Pergar Guzaj 

http://www.iia.si/

