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Sponzorska ponuda 
 

Prijem povodom hrvatskog predsjedanja Vijećem EU 

 
Bruxelles, 3. prosinac 2019. 

17:00 - 19:30 ured AmCham-a EU  
 

Američka gospodarska komora pri Europskoj uniji (AmCham EU) i Američka gospodarska 

komora u Hrvatskoj (AmCham Hrvatska) sa zadovoljstvom najavljuju prijem dobrodošlice 

povodom hrvatskog predsjedanja Vijećem EU. 

 

Prijem će se održati 3. prosinca 2019. godine u Bruxellesu u uredu AmCham-a EU. 

 

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.  

 

Uz Irenu Andrassy, veleposlanicu i stalnu predstavnicu RH pri Europskoj uniji te Gorana Grlića 

Radmana, ministra vanjskih i europskih poslova i Dubravka Šuica, potpredsjednica za 

demokraciju i demografiju, Europska komisija (nominirana) su pozvani na događanje. 

 

Događanje će okupiti više od 200 predstavnika poslovne zajednice u Europi, hrvatske 

europarlamentarce, hrvatske dužnosnike u Bruxellesu kao i dužnosnike država iz hrvatskog 

trija (Finska i Njemačka). 

 

Ovo događanje pruža odličnu vidljivost i izuzetna je prilika za povezivanje s glavnim europskim 

dionicima i ključnim ljudima iz globalnih industrija i stoga AmCham nudi mogućnosti 

sponzorstva: 

 

ZLATNI SPONZOR - 20.000 kn + PDV  

 Sudjelovanje 4 predstavnika sponzora na događanju 

 Isticanje loga na tiskanim pozivnicama  

 Isticanje loga na elektronskim pozivnicama 

 Isticanje loga na stranici događanja na AmCham-ovim web stranicama 

 Isticanje loga u AmCham-ovom godišnjaku 

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

 Promotivni materijali (jedan roll up) na događanju 

 

SREBRNI SPONZOR – 10.000 kn + PDV 

 Sudjelovanje 2 predstavnika sponzora na događanju 

 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 

 

 

Uz prijem u Bruxellesu, AmCham Hrvatska organizira i konferenciju na temu hrvatskog 

predsjedanja Vijećem EU-a koja će se održati u Zagrebu, 5. studenog, 2019. Cilj konferencije 
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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. 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.  

 


