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Spoštovani! 

Združenje notranjih revizorjev IIA - Slovenski inštitut  dne 27. 5. 2021 organizira jubilejno 10. 
mednarodno konferenco z naslovom Notranja revizija brez meja: Sodelovanje, povezovanje in 
ustvarjanje vrednosti, na kateri sodelujejo priznani mednarodni in slovenski predavatelji. 

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 obvladovanje 
tveganj v slovenskem poslovnem prostoru.

V Sloveniji že do leta 2000 deluje slovenski inštitut 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. Člani slovenskega IIA smo notranji revizorji s področja bančništva, zavarovalništva, 
velikih gospodarskih družb, javnega sektorja, specialisti za IT, za forenzično revidiranje, zunanji revizorji ipd. IIA 
Slovenski inštitut vodi upravni odbor s predsednikom, kjer vsi delamo izključno volontersko, za kar pri konferenci 
rabimo tudi vašo pomoč. Udeleženci konference so naši člani kot tudi člani srednjega in višjega poslovodstva ter 
podporniki notranje revizije  ter člani drugih IIA inštitutov z vseh koncev sveta, pri čemer bo število udeležencev 
virtualne konference do 500 udeležencev. 

Na konferenci želimo širšemu krogu notranjih revizorjev in ostalim zainteresiranim omogočiti spoznavanje 
novosti in trendov v stroki, prenos dobrih svetovnih 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 
sodelovanja med notranjo revizijo in ostalimi funkcijami 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 in notranje 
revidiranje, ki temelji na obvladovanju tveganj in etično delovanje. Združenje notranjih revizorjev IIA - 
Slovenski inštitut bo porabil donatorska sredstva za stroške organizacije 10. Mednarodne konference IIA 
Slovenskega inštituta.

V zameno za vaš sponzorski prispevek vam nudimo objavo logotipa na naši spletni strani v rubriki »naši 
podporniki« (prva stran desno), pri čemer 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 v 
aplikaciji, med konferenco pa bodo vidni tudi na virtualni predstavitvi. 

Za dodatne informacije nas kontaktirajte na e naslov info@iia.si 
ali telefon 031-484-796. 
Za dodatne informacije nas kontaktirajte na e naslov info@iia.si 
ali telefon 031-484-796. 
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Status velikega sponzorja na dogodku 10. mednarodne konference IIA – Slovenskega inštituta

Promocija skozi elektronsko vabilo na dogodek 

Zahvala v uvodu konference

15 minutna predstavitev med odmori za udeležence

Eno (1) sporočilo, poslano prek platforme za virtualno konferenco, zahvala sponzorju

Ena (1) anketa prek virtualne konferenčne platforme

V živo ali vnaprej posneto pozdravno sporočilo ali zaključno sporočilo sponzorja

Predvajanje logotipa v največji velikosti tekom dogodka 

Logotip v največji velikosti na vseh promocijskih materialih in aplikaciji 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 

Posebna cena za udeležence vaše organizacije

SPONZORSKA PONUDBA  Za vas smo pripravili tri pakete sponzorstva:

VELIKI SPONZORSKI PAKET
(1000 EUR)

SREDNJI SPONZORSKI PAKET
(500 EUR)

MINI SPONZORSKI PAKET
(200 EUR)
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Status srednjega sponzorja na dogodku 10. mednarodne konference IIA – Slovenskega inštituta

Promocija skozi elektronsko vabilo na dogodek 

Zahvala v uvodu konference

Eno (1) sporočilo, poslano prek platforme za virtualno konferenco, zahvala sponzorju

Možnost, da na začetku pogovora sponzoriranega govornika predstavite kratek v živo ali vnaprej 
posneti uvod

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

Logotip v srednji velikosti na vseh promocijskih materialih in aplikaciji konference 

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

Posebna cena za udeležence vaše organizacije

Mini sponzorski paket (200 EUR)

Status majhnega sponzorja na dogodku 10. mednarodne konference IIA – Slovenskega inštituta

Promocija skozi elektronsko vabilo na dogodek

Zahvala v uvodu konference 

Eno (1) sporočilo, poslano prek platforme za virtualno konferenco, zahvala sponzorju

Predvajanje logotipa tekom dogodka 

Logotip na vseh promocijskih materialih in aplikaciji konference

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

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 10. 
mednarodne konference. Več informacij o konferenci: https://www.iia.si/10-mednarodna-konferenca-iia/

V upanju, da boste podprli naše aktivnosti, vas lepo pozdravljamo.
Predsednik Združenja notranjih revizorjev IIA – Slovenski inštitut 

dr. Matej Drašček


