POSTANITE PODUPIRUĆI ČLAN –

PRIJATELJ HRVATSKOG SAVEZA UZGAJIVAČA OVACA I KOZA
Poštovani,
Hrvatski savez uzgajivača ovaca i koza osnovan je prije više od 10 godina i od tada djeluje kao središnje
predstavničko tijelo uzgajivača ovaca i koza u Republici Hrvatskoj.
Hrvatski savez uzgajivača ovaca i koza je samostalna, nestranačka, interesna organizacija, dragovoljno
udruženih udruga uzgajivača ovaca i/ili koza. Temeljni cilj Saveza je promicanje, unaprjeđivanje i razvoj
ovčarske i kozarske proizvodnje u Republici Hrvatskoj.
Savez provodi niz aktivnosti radi unaprjeđivanja ovčarske i kozarske proizvodnje u Republici Hrvatskoj, a neke
od zapaženijih su:
-

-

Riješenjem Ministarstva poljoprivrede Savez je odgovoran za provedbu uzgojnih programa: „Program
uzgoja ovaca u Republici Hrvatskoj“ i „Program uzgoja koza u Republici Hrvatskoj“;
Savez izdaje stručno informativni časopis „Ovčarsko-kozarski list“ kojeg prima više od 1.000
uzgajivača ovaca i koza u RH i za kojeg pišu vodeći hrvatski stručnjaci za ovčarstvo i kozarstvo;
Savez je organizator Državne izložbe ovaca i koza (svake godine tradicionalno u Gudovcu), a uz to
putem svojih udruga članica organizira i niz lokalnih izložbi ovaca i koza (Pag, Novalja, Brač, Rab, Cres,
Sinj, Međimurje...);
Savez je organizator Savjetovanja za uzgajivače ovaca i koza u RH koje redovito svake godine okuplja
oko 300 sudionika;
Savez je organizator Državne izložbe ovčjih i kozjih sireva na kojoj se redovito predstavlja više od 150
različitih proizvoda ocijenjenih od naših vodećih sirarskih stručnjaka;
Savez je organizator Državnog prvenstva u šišanju ovaca;
Savez ostvaruje zapaženu suradnju s znanstvenim i stručnim institucijama;
Predstavnici Saveza sudjeluju u svim tijelima u Ministarstvu poljoprivrede na kojima se odlučuje o
položaju hrvatskog ovčarstva i kozarstva ....

Savez danas okuplja 17 udruga uzgajivača ovaca i koza s područja cijele Republike Hrvatske.
Na redovitoj godišnjoj skupštini Saveza koja je održana prije dva mjeseca, izmjenama Statuta omogućeno
je i članstvo tzv. PODUPIRUĆIM ČLANOVIMA - PRIJATELJIMA HRVATSKOG SAVEZA UZGAJIVAČA OVACA I
KOZA. Temeljni cilj ove odredbe u našem Statutu je čvršće povezivanje Saveza s tvrtkama koje svoje usluge
i/ili proizvode nude u sektoru ovčarstva i kozarstva. Naš cilj je da uz odgovarajuće financijsko praćenje
Saveza od strane tvrtki, s jedne strane osiguramo nesmetano odvijanje svih naših aktivnosti, a s druge
strane omogućimo tvrtkama izravniji pristup uzgajivačima ovaca i koza u promociji svojih usluga i/ili roba.
Ovisno o financijskoj podršci predvidjeli smo da podupirući članovi (tvrtke) budu razvrstani u jednu od 4
kategorije: BRONČANI, SREBRNI, ZLATNI I DIJAMANTNI PRIJATELJ HRVATSKOG SAVEZA UZGAJIVAČA
OVACA I KOZA.

Ponuda za Prijatelje Hrvatskog saveza uzgajivača ovaca i koza u jednogodišnjem razdoblju-tijekom 12 meseci
od potpisivanja Ugovora o suradnji:
KATEGORIJA

IZNOS*

BRONČANI

2.500,00

SREBNI

5.000,00

USLUGA PODUPIRUČEM ČLANOVIMA – PRIJATELJIMA SAVEZA
Isticanje logotipa tvrtke na web stranici Saveza tijekom 12 mjeseci
Isticanje logotipa tvrtke u Godišnjem izvješću Saveza
Isticanje logotipa tvrtke u Zborniku predavanja sa Savjetovanja uzgajivača ovaca i koza u RH
Isticanje logotipa tvrtke na web stranici Saveza tijekom 12 mjeseci
Isticanje logotipa tvrtke u Godišnjem izvješću Saveza
Isticanje logotipa tvrtke u Zborniku predavanja sa Savjetovanja uzgajivača ovaca i koza u RH
Oglašavanje tvrtke u „Ovčarsko-kozarskom listu“ preko 1/2 stranice u 6 uzastopnih brojeva

ZLATNI

7.500,00

DIJAMANTNI

10.000,00

Isticanje logotipa tvrtke na web stranici Saveza tijekom 12 mjeseci
Isticanje logotipa tvrtke u Godišnjem izvješću Saveza
Isticanje logotipa tvrtke u Zborniku predavanja sa Savjetovanja uzgajivača ovaca i koza u RH
Oglašavanje tvrtke u „Ovčarsko-kozarskom listu“ preko 1/2 stranice u 6 uzastopnih brojeva
Mogućnost stavljanja tiskanih promiđbenih materijala tvrtke u materijale namijenjene
sudionicima Savjetovanja za uzgajivače ovaca i koza u RH
Isticanje logotipa tvrtke ili oglasa na slajdu između predavanja i tijekom stanki na Savjetovanju
uzgajivače ovaca i koza u RH
Isticanje logotipa tvrtke na web stranici Saveza tijekom 12 mjeseci
Isticanje logotipa tvrtke u Godišnjem izvješću Saveza
Isticanje logotipa tvrtke u Zborniku predavanja sa Savjetovanja uzgajivača ovaca i koza u RH ili (po
želji) oglašavane tvrtke preko cijele stranice u Zborniku predavanja
Oglašavanje tvrtke u „Ovčarsko-kozarskom listu“ preko cijele (1/1) stranice u 6 uzastopnih
brojeva
Mogućnost stavljanja tiskanih promiđbenih materijala tvrtke u materijale namijenjene
sudionicima Savjetovanja za uzgajivače ovaca i koza u RH
Isticanje logotipa tvrtke ili oglasa na slajdu između predavanja i tijekom stanki na Savjetovanju
uzgajivače ovaca i koza u RH
Mogućnost korištenja izložbenog štanda tijekom Savjetovanja za uzgajivače ovaca i koza u RH uz
mogućnost postavljanja samostojećeg bannera tvrtke
Mogućnost predstavljanja tvrtke uključivanjem u program Savjetovanja za uzgajivače ovaca i koza
u RH u trajanju od 10 minuta

* Savez nije u sustavu PDV-a i na iskazane iznose ne zaračunava se PDV

Nadamo se Vašem pozitvnom odgovoru i uspješnoj suradnji. Za sve upite možete nas kontaktirati:
Tatjana Sinković – poslovna tajnica Saveza: tsinkovic@hpa.hr, 01/3903-133

S poštovanjem,

Stručna služba
Hrvatskog saveza uzgajivača ovaca i koza

