
 

 

Правилник о спонзорствима и партнерству 

 

Партнерства 

1. Партнер – за улог у минималном износу од 100.000 евра
∗

. Партнер остварује 

право на: 

• 2 карте за девети ред за све концерте у сезони и ван сезоне  

• 4 протоколарне карте за целу сезону 

• 4 протоколарне на балкону за целу сезону 

• Позив на годишњу гала вечеру са члановим Управног Одбора 

Београдске филхармоније и Фондације, шефом-диригентом, меценама, 

спонзорима и партнерима 

• лого партнера на плакатима за редовне концерте Београдске 

филхармоније 

• лого партнера на концертним програмима за редовне концерте 

Београдске филхармоније, 

• лого партнера у холу Београдске филхармоније на посебним зидним 

плочама 

• назнака партнера на улазницама за концерте Филхармоније током 

редовне концертне сезоне, 

• могућност постављања roll-up-а или адекватног промотивног штанда 

партнера на улазном холу Задужбине Илије М. Коларца, током 

одржавања редовних концерата Београдске филхармоније у тој сали 

• могућност постављања roll-up-а или адекватног промотивног штанда 

партнера у холу испред Велике сале Задужбине Илије М. Коларца, 

током одржавања редовних концерата Београдске филхармоније у тој 

сали 

• могућност коришћења LCD и плазма екрана у холовима сале Задужбине 

Илије М. Коларца, током одржавања редовних концерата Београдске 

филхармоније у тој сали, у сврху промоције партнера 

• могућност постављања roll-up-а са логом или промотивним садржајем 

партнера у холу Београдске филхармоније 

• могућност коришћења LCD и плазма екрана у холовима Београдске 

филхармоније у сврху промоције партнера 

• постављање логотипа партнера на насловној страници сајта Београдске 

филхармоније (www.bgf.co.rs) на позицији за стратешке партнере и у 

секцији Фондације Београдске филхармоније на сајту. Такође, постоји 

могућност и постављања банера на сајт, са директним линком ка сајту 

партнера. 
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• остале промотивне акције и ПР у складу са заједничким интересима 

Фондације и Партнера и на основу посебних договора две стране 

• Партнери који се обавежу уговором на дугорочну сарадњу од мин. 3 

године, имају право на једно место у Управном одбору Фондације 

Спонзорства 

1. Спонзор циклуса – за улог у минималном износу од 10.000 евра*, спонзор 

остварује право на: 

• 2 карте за девети ред за концерте у циклусу чији је спонзор 

• 4 протоколарне карте за концерте у циклусу чији је спонзор 

• Објаву спонзорства на програму концерата у оквиру циклуса чији је 

спонзор  

• Могућност коришћења LCD и плазма екрана у холовима сале Задужбине 

Илије М. Коларца, током одржавања редовних концерата Београдске 

филхармоније чији је спонзор, у тој сали, у сврху промоције партнера 

• Могућност коришћења LCD и плазма екрана у холовима Београдске 

филхармоније у сврху промоције партнера 

• постављање логотипа партнера на насловној страници сајта Београдске 

филхармонија (www.bgf.co.rs) на позицији спонзора циклуса и у секцији 

Фондације Београдске фихармоније на истом сајту. Такође, постоји 

могућност и постављања банера на сајт, са директним линком ка сајту 

партнера. 

• Права на куповину две карте у осмом или деветом реду за све концерте 

ван редовне сезоне 

• Позив на годишњу гала вечеру са члановима Управног Одбора 

Београдске филхармоније и Фондације, шефом-диригентом, меценама, 

спонзорима и партнерима 

 

2. Спонзор концерта – за улог у минималном износу од 2.500 евра
∗

 добија 

следећа права 

• 2 карте за девети ред за концерт чији је спонзор 

• 4 протоколарне карте за концерт чији је спонзор 

• Објаву спонзорства на програму концерта и на сајтy Београдске 

филхармоније (www.bgf.co.rs) 

• Права на куповину две карте у осмом или деветом реду за све концерте 

ван редовне сезоне 

• Позив на годишњу гала вечеру са члановима Управног Одбора 

Београдске филхармоније и Фондације, шефом-диригентом, меценама, 

спонзорима и партнерима 
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