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Sponzorska ponuda 

 

Konferencija „Hrvatsko predsjedanje Vijećem EU – konkurentnost i 
rast“ 

 
5. studeni 2019. 

11:30-15:00 sati, Sheraton Zagreb Hotel (Velika dvorana) 
 

Republika Hrvatska u siječnju 2020. preuzima predsjedanje Vijećem Europske unije. Hrvatska 

će za to vrijeme imati važnu ulogu zastupanja zajedničkih interesa država članica. Hrvatsko 

predsjedanje dolazi u izrazito uzbudljivom ali i odgovornom trenutku kada sa svojim radom 

počinju novi sazivi Europskog parlamenta i Komisije te će se definirati Višegodišnji financijski 

okvir.  

 

Jedna od glavnih zadaća AmCham-a je doprinijeti unaprjeđenju poslovanja svojih članica 

zagovaranjem najboljih poslovnih praksi te jačanjem odnosa s donositeljima odluka. 

 

Upravo iz tog razloga AmCham organizira konferenciju na temu hrvatskog predsjedanja 

Vijećem EU na kojoj će biti pozvani gđa Kolinda Grabar Kitarović, predsjednica RH, gđa 

Dubravka Šuica, potpredsjednica Europske komisije kao i drugi visoki predstavnici Vlade RH 

(uključujući ministra gospodarstvo i ministra vanjskih i EU poslova).  

 

Cilj konferencije je upoznati poslovnu zajednicu s prioritetima hrvatskog predsjedanja, utjecaju 

planiranih EU politika na određene sektore gospodarstva, prilikama koje pruža novi 

Višegodišnji financijski okvir te ključnim industrijama za EU. 

 

Nakon uvodnog obraćanja predsjednice RH, održat će se panel rasprava na kojoj će sponzori, 

uz visoke hrvatske i europske donositelje odluka, imati priliku govoriti o: 

 

 Svojem viđenju smjera hrvatskog i europskoga gospodarstva  

 Ključnim sadašnjim i budućim izazovima s kojima se njihove industrije susreću na 

jedinstvenom tržištu EU i globalno 

 Potrebnim izmjenama nacionalnih i EU politika kako bi pojedine industrije ostale 

globalne konkurentne 

 Primjerima dobre prakse u drugim zemljama članicama  

 

Događanje će okupiti više od 100 uvaženih predstavnika poslovne zajednice i javnog sektora iz 

Hrvatske, kao i članova delegacije AmCham-a EU.  

 

Ovo događanje pruža odličnu vidljivost i jedinstvena je prilika za promicanje stavova različitih 

industrija o europskim politikama i prioritetima te stoga AmCham nudi mogućnosti 

sponzorstva: 

 

ZLATNI SPONZOR – 20.000 kn + PDV 

• Sudjelovanje predstavnika sponzora na panel raspravi 

• 2 mjesta za VIP stolom 

• Isticanje loga na tiskanim pozivnicama  

• Isticanje loga na elektronskim pozivnicama 

• Isticanje loga na stranici događanja na AmCham-ovim web stranicama 
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• Isticanje loga u AmCham-ovom godišnjaku 

• 1/2 stranica oglasa ili članka u AmCham-ovom godišnjaku 

• Promotivni materijali (jedan roll up) na događanju 

• Dijeljenje reklamnog materijala ili odgovarajućih darova svim uzvanicima događanja 

 

SREBRNI SPONZOR – 10.000 KN + PDV  

• 1 mjesto za VIP stolom 

• Isticanje loga na elektronskim pozivnicama 

• Isticanje loga na stranici događanja na AmCham-ovim web stranicama 

• Isticanje loga u AmCham-ovom godišnjaku 

• Promotivni materijali (jedan roll up) na događanju 

• Dijeljenje reklamnog materijala ili odgovarajućih darova svim uzvanicima događanja 

 

 

Uz konferenciju u Zagrebu, AmCham organizira i prijem povodom hrvatskog predsjedanja 

Vijećem EU koji će se održati 3. prosinca 2019. u Bruxellesu. Događanje ima za cilj povezati 

predstavnike globalnih poduzeća s europskim donositeljima odluka te izraziti dobrodošlicu 

novoizabranim hrvatskim zastupnicima u Europskom parlamentu i hrvatskom predsjedanju 

Vijećem EU. Također, cilj je osnažiti transatlantske veze Hrvatske, Europske unije i Sjedinjenih 

Država. I za ovo događanje dostupne su mogućnosti sponzorstva. 

 

*Logotipi poduzeća koji sponzoriraju oba događanja u kategoriji Zlatnog sponzora će 

biti istaknuti na banner-u hrvatskog predsjedanja Vijećem EU-a na AmCham-ovoj 

početnoj web stranici od 1. studenog 2019. do 30. lipnja 2020.  

 

 

 

 


