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Oglaševanje na FDV

Vaša prireditev v hramu
družboslovne znanosti

So študenti pomemben del vaše ciljne
skupine?
Na Fakulteti za družbene vede lahko
izbirate med številnimi načini promocije:
• Plakatiranje v prostorih fakultete
• Deljenje letakov in promocijskih gradiv
• Sponzorstvo predavalnic
• Promocija preko elektronske pošte
• Promocija preko LCD zaslonov
• Postavitev stojnic

Za brezhibno izvedbo dogodka vam ponujamo:
31 moderno opremljenih predavalnic
Veliko dvorano
Sodobno tehnično opremo
Tehnično podporo
Pomoč pri organizaciji

Več o najemu prostorov in ponudbi oglaševanja:

Kontaktna oseba:

Fakulteta za družbene vede
Kardeljeva ploščad 5
1000 Ljubljana

Ajda Zvonar
Tel.: 01 5805 233, 041 481 117
Faks: 01 5805 102
E-pošta: ajda.zvonar@fdv.uni-lj.si
Spletna stran: www.fdv.uni-lj.si

Ponujamo vam:
• sodobno tehnično opremljeni dvorani in predavalnice,
• polno tehnično podporo,
• dodatne organizacijske storitve,
• delovni prostor in prostor za sprejem in pogostitev,
• možnost videokonferenc in prenosa v živo (streaming),

Izbirate lahko med naslednjimi prostori:
• avdio in video podporo ter snemanje dogodkov,
• žične in brezžične mikrofone, ozvočenje, projekcijska platna,
• brezplačno uporabo brezžičnega interneta (WIFI),
• garažno hišo,
• bližino mestne obvoznice in avtocestnega križa.
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velika predavalnica (do 400 sedežev),
dve večji predavalnici (158 in 277 sedežev),
pet sejnih sob,
tri predavalnice s premičnimi stoli (do 36 sedežev),
16 predavalnic s fiksnimi stoli (do 100 sedežev),
štiri računalniške predavalnice (do 50 sedežev).

Organizacija dogodkov ter najem prostorov za prireditve in poslovna srečanja
Sodobni prostori Fakultete za družbene vede omogočajo izvedbo skupščin in seminarjev, sestankov,
poslovnih in drugih srečanj, novinarskih konferenc,
promocijskih dogodkov in svečanih prireditev.

V hramu družboslovne znanosti bo vaša prireditev
dobila poseben in edinstven značaj, ki ga ponuja živo
akademsko okolje.
Naše osebje vam bo pomagalo pri organizaciji in iz-

vedbi dogodka, poskrbelo za primeren delovni prostor,
tehnično podporo in vsem drugem, kar je potrebno za
brezhibno izvedbo dogodka.

