
SPONZORSTVA U 2016. GODINI

Partner Predmet ugovora (manifestacija/događaj) Iznos u kn

HURA Dani komunikacija 2016. Rovinj 6.000,00

Studio Dynamic Maksim Mrvica koncert u Zagrebu 25.000,00

PBZ Leasing Uskršnja regata 15.000,00

Udruga Factum ZagrebDox 10.000,00

HOO Sponzorstvo prema HOO 600.000,00

Hrvatski paraolimpijski odbor Sponzorstvo prema HPO 48.000,00

Dubrovačle ljetne igre Dubrovačle ljetne igre 75.000,00

Maistra Polo Beach Cup 2016. Rovinj 62.750,00

Pepermint Weekend media festival 2016. Rovinj 10.000,00

Udruženje obala Art Centar Sarajevo Film Festival 2016. 60.000,00

Proficiscor Adria Student Innovation Contest 5.000,00

Hrvatski teniski savez Sponzorstvo prema HTS 46.875,00

SVEUKUPNO 963.625,00

DONACIJE U 2016. GODINI

Partner Predmet Iznos u kn* 

Udruga tjelesnih invalida „TOMS“  Donacija 6 zrakoplovnih karata (SPU-ZAG) za g. M.  – 

Osobni zahtjev donacija Donacija 1 zrakoplovne karte SJJ-ZAG-AMS-ZAG za D. K.  humanitarni karakter  – 

Osobni zahtjev donacija Donacija 1 zrakoplovne karte ZAG-AMS-ZAG za D. K. humanitarni karakter  – 

Osobni zahtjev N. A. za dijete s down sindromom Donacija 1 zrakoplovne karte ZAD-PUY-ZAD za liječenje i donacija 50% popusta na kartu za majku u pratnji  – 

Osobni zahtjev I. B. za dijete s down sindromom Donacija 1 zrakoplovne karte ZAD-PUY-ZAD za liječenje i donacija 50% popusta na kartu za majku u pratnji  – 

Osobni zahtjev R.V. Donacija 2 povratne zrakoplovne karte OSI-SPU za potrebe liječenja za bolesno dijete i majku u pratnji  – 

Udruga Krijesnica  Donacija 2 povratne zrakoplovne karte ZAG-SPU-ZAG za bolesno dijete (L.B.) i majku u pratnji (S.B)- liječenje  – 

Dječji Dom u Zagrebu Donacija  povratnih zrakoplovnih karata ZAG-SPU-ZAG za 15 štićenika i tri odgajateljice u pratnji  – 

Osobni zahtjev Donacija povratne zrakoplovne karte SPU-MUC-ZAG-DBV za potrebe liječenja za bolesno dijete (L.P.) i majku u pratnji (I.P.)  – 

Osobni zahtjev Donacija 4 povratne zrakoplovne karte ZAG-DBV za potrebe liječenja za bolesno dijete (M.R.)  te oca, majku i sestru u pratnji  – 

Osobni zahtjev Donacija 2 povratne zrakoplovne karte ZAG-DBV za potrebe odlaska na zdravstveni kongres za bolesno dijete (N.R.) i majku u pratnji  – 

Udruga Krijesnica Donacija 2 povratne zrakoplovne karte SPU-ZAG-FRA za potrebe liječenja za bolesno dijete (L.B.) i majku (S.B) u pratnji  – 

Osobni zahtjev Donacija 1 zrakoplovne karte ZAG-AMS-ZAG za D. K.  humanitarni karakter  – 

Udruga slijepih Zagreb Donacija za potrebe nabavke brajevog printera 5.000,00

Osobni zahtjev A.J. Donacija  povratne zrakoplovne karte ZAG-ATH za potrebe odlaska  na turnir Ancient Messina Open 2016 humanitarni karakter  – 

Udruga Međunarodni klub žena Zagreb Donacija dvije povratne međunarodne karte na linijama Croatia Airlines humanitarni karakter  – 

KBC Osijek Donacija bifazičnog defibrilatora s monitorom i peacinog jedinicom humanitarni karakter 72.580,00

Centar za odgoj i obrazovanje Vinko Bek Donacija za prikupljanje sredstva za adaptaciju i opremanje kabineta za senzorne integracije Centra za odgoj i obrazovanje Vinko Bek 6.000,00

* Iznosi koji zbog specifičnosti izračuna nisu financijski izraženi, mogu se dobiti na zahtjev


