
    

Pokroviteljstvo FSB103





103 godine Fakulteta strojarstva i brodogradnje 
Sveučilišta u Zagrebu

Fakultet strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu od 
07. – 11. studenog. 2022. obilježava 103. obljetnicu studija 
strojarstva i brodogradnje inauguriranih 1919. godine na 
Visokoj kraljevskoj tehničkoj školi. Svečano obilježavanje 
godišnjica tradicija je Fakulteta. To je trenutak zaokruživanja 
protekloga razdoblja, ali i trenutak pogleda u budućnost.

I povodom ove obljetnice FSB želi nastaviti dobru suradnju 
s već dugogodišnjim partnerima, ali i proširiti tu socijalno-
tehnološku mrežu, kao mjesto okupljanja i razmjene 
informacija, unaprjeđujući suradnju gospodarstvenika 
i akademske zajednice, nezaobilaznu u razvoju našega 
društva koje se temelji na novim tehnologijama, cirkularnoj 
ekonomiji i znanju.

Program obilježavanja 103. obljetnice obuhvatit će već 
etablirane aktivnosti Dana Fakulteta: Dane karijera, Javnu 
tribinu, Sajam studentskih udruga, Dan otvorenih vrata, Dan 
projekata, Bal strojara i prilike za opušteno razmjenjivanje 
iskustava i posjetnica s kolegama iz poslovnoga svijeta, 
utjecajnim pojedincima iz hrvatske znanosti i društva te s 
nastavnicima i profesorima Fakulteta.

Svake godine povodom Dana Fakulteta ugledne tvrtke 
partneri Fakulteta podupiru aktivnosti FSB-a. Program 
sponzorskih i donatorskih paketa prilagođen je 
mogućnostima i interesima tvrtki pokrovitelja FSB103.

Pokrovitelji FSB103 mogu poduprijeti aktivnosti Fakulteta 
sponzorstvom ili donacijama.

Sredstva prikupljena sponzorstvom namijenjena su za 
pokrivanje troškova obilježavanja jubileja, tisak brošura i 
promo materijala u skladu s opisanim sponzorskim paketima. 
Tvrtka sponzor ostvaruje ulogu pokrovitelja FSB103 
sklapanjem ugovora o sponzorstvu.

Sredstva prikupljena donacijama namijenjena su prije svega za 
poticanje studenata i studentskih aktivnosti i udruga u okviru 
obilježavanja godišnjce, ali i izvan proslave, npr. Formula 
student, veslačka regata, brodocikl, AirCargoChallenge itd.

Sudjelovanje na Danima Fakulteta u svojstvu pokrovitelja 
omogućit će Vašoj tvrtki da se predstavi zajednici utjecajnih 
i visoko specijaliziranih stručnjaka strojarstva, brodogradnje i 
zrakoplovstva koja uključuje profesore, nastavnike i studente, 
gospodarstvenike i predstavnike državne uprave.



Sponzorski paketi – FSB103

Sponzorstva su početno raspoređena u tri glavne kategorije 
u skladu s visinom potpore. Također, postoji mogućnost 
odvojenog sponzorstva i sudjelovanja na Danima karijera i 
Balu strojara.

Neke moguće pogodnosti:

• sponzori imaju pravo na dvodnevni izložbeni prostor 
tijekom Dana karijera

• sponzori dobivaju određeni broj besplatnih pozivnica za 
Bal strojara

• naziv tvrtke i logotip bit će objavljeni u Programu FSB103 
i na mrežnim stranicama Dana fakulteta, ključnim 
izvorima informacija za sve one koje zanima i koji prate 
događanja. Materijal će biti poslan zainteresiranoj  
javnosti izravno putem pošte i e-pošte, kao i putem 
reklama i oglasa u odgovarajućim publikacijama.

Ponuđeni paketi su informativni, a pojedinačnim dogovorom 
paketi se mogu dodatno prilagoditi Vašim željama, 
mogućnostima i potrebama. PDV nije uključen.

Odluku o odabranom sponzorskom paketu ili donaciji 
potrebno je javiti gđi Tihani Damić (tihana.damic@fsb.hr) 
najkasnije do 18.10.2022. Nakon uplate ugovorene svote 
Fakultet će objaviti ime tvrtke sponzora na mrežnoj stranici 
FSB103.

PLATINASTI SPONZOR

više od 25.000,00 kuna:

• Navođenje u promidžbenom materijalu 103. obljetnice:

• programu FSB103

• mrežnim stranicama FSB103

• Katalogu Dana karijera FSB103.

• Korištenje Velike vijećnice Fakulteta za promidžbene ili 
edukativne aktivnosti sponzora u trajanju od jednog sata

• Logotip tvrtke na mrežnoj stranici FSB103 i poveznica na 
mrežne stranice tvrtke

• Isticanje imena tvrtke u priopćenjima za javnost

• Isticanje imena tvrtke na svečanim događanjima FSB103

• Dvodnevni izložbeni prostor tijekom Dana karijera 
FSB103 (uređenje prostora prepušteno tvrtki sponzoru)

• Mogućnost distribucije promidžbenoga materijala na 
FSB103 događanjima

• Postavljanje natpisa (roll-up) na ulazu u prostor izložbe

• Četiri pozivnice za Bal strojara 11. 11. u Hotelu Esplanade



ZLATNI SPONZOR

više od 20.000,00 kuna:

• Navođenje u promidžbenom materijalu 103. obljetnice:

• programu FSB103

• mrežnim stranicama FSB103

• Katalogu Dana karijera FSB103.

• Logotip tvrtke na mrežnoj stranici FSB103 i poveznica na 
mrežne stranice tvrtke

• Isticanje imena tvrtke u priopćenjima za javnost

• Isticanje imena tvrtke na svečanim događanjima FSB103

• Dvodnevni izložbeni prostor tijekom Dana karijera 
FSB103 (uređenje prostora prepušteno tvrtki sponzoru)

• Mogućnost distribucije promidžbenoga materijala na 
FSB103 događanjima

• Četiri pozivnice za Bal strojara 11. 11. u Hotelu Esplanade

SREBRNI SPONZOR

više od 15.000,00 kuna:

• Navođenje u promidžbenom materijalu 103. obljetnice:

• programu FSB103

• mrežnim stranicama FSB103

• Katalogu Dana karijera FSB103.

• Logotip tvrtke na mrežnoj stranici FSB103 i poveznica na 
mrežne stranice tvrtke

• Isticanje imena tvrtke na svečanim događanjima FSB103

• Dvodnevni izložbeni prostor tijekom Dana karijera 
FSB103 (uređenje prostora prepušteno tvrtki sponzoru)

• Dvije pozivnice za Bal strojara 11. 11. u Hotelu Esplanade



DONACIJE FSB103

Donacije su dobrovoljni prilozi fizičkih i pravnih osoba koje 
ne obuhvaćaju pravnu protuuslugu Fakulteta te se ne terete 
porezom na dodanu vrijednost.

Završili ste Fakultet, diplomirali, stekli prijateljstva za cijeli 
život, imate uspješnu karijeru…, Vaša donacija motivirat će 
današnje studente da budu bolji: bolji studenti, bolji ljudi, bolji 
inženjeri.

Vaša tvrtka zapošljava inženjere i magistre strojarstva, 
brodogradnje ili zrakoplovstva? Inženjeri koji su diplomirali na 
FSB-u odgovorni su za razvoj Vaših proizvoda, proizvodne 
procese, potporu Vašim klijentima? Oni omogućuju razvoj i 

napredak Vaše tvrtke? Vaša donacija pomoći će studentima i 
studentskim udrugama u njihovim projektima. Sudjelujte!

Sredstva prikupljena donacijama namijenjena su ne samo 
podupiranju tradicionalnih nagrada studentima za izvrsnost 
nego i znanstvenih, nastavnih i izvannastavnih projekata 
studenata i nastavnika Fakulteta. Zahvala donatorima 
primjereno će se istaknuti tijekom događanja FSB103 
unatoč nepostojanju pravne obveze. Donator može donirati 
svotu bez navođenja namjene, ali može i istaknuti namjenu 
donacije. Donacije se prikupljaju u fondu za nagrade 
studentima i financiranje aktivnosti studentskih udruga.

Donacijski paketi FSB103: Iznos u kn

Donacija fondu nagrada za najbolje studente preddiplomskoga studija strojarstva 3.000,00

Donacija fondu nagrada za najbolje studente diplomskoga studija strojarstva 3.000,00

Donacija fondu nagrada za najbolje studente preddiplomskoga studija brodogradnje 3.000,00

Donacija fondu nagrada za najbolje studente diplomskoga studija brodogradnje 3.000,00

Donacija fondu nagrada za najbolje studente preddiplomskoga studija zrakoplovstva 3.000,00

Donacija fondu nagrada za najbolje studente diplomskoga studija zrakoplovstva 3.000,00

Donacija fondu nagrada za najboljega studenta doktorskoga studija 5.000,00

Donacija fondu nagrada za najbolje studente preddiplomskoga studija mehatronike i robotike 3.000,00

Donacija za nabavku osmerca studenata FSB-a 10.000,00

Donacija fondu za unaprjeđenje nastave 10.000,00

Donacija za studentske udruge 10.000,00

Opća donacija 3.000,00



KONTAKTI 

Za dodatne upite i prijedloge vezane 
uz mogućnost potpore i suradnje 
te ugovaranja sponzorstva molimo 
kontaktirajte gđu Tihanu Damić 
e-porukom (tihana.damic@fsb.hr)  
ili na tel.: 01 6168 143 ili 098 423 987. 
Odluku o odabranom sponzorskom 
paketu ili donaciji potrebno je javiti 
najkasnije do 18.10.2022.

Sredstva potpore molimo uplatiti na 
račun Fakulteta:  
IBAN HR4723600001101346933

Pri uplati upisati model plaćanja i 
poziv na broj: Model: HR 00  
Poziv na broj primatelja: 992061.


