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Spoštovani! 
 
Strokovno društvo za mikroelektroniko, elektronske sestavne dele in materiale – Društvo MIDEM 
vsako leto na drugi lokaciji organizira strokovno mednarodno konferenco z delavnico. Letos se bo 
48. mednarodna konferenca o mikroelektroniki, elektronskih sestavnih delih in materialih z 
delavnico Keramični mikrosistemi – MIDEM 2012 odvijala na Otočcu od 19. do 21. septembra.  
Soorganizator konference bo tudi Center odličnosti NAMASTE. Udeleženci konference bodo 
domači in tuji strokovnjaki s področja materialov in tehnologij za izdelavo elektronskih 
komponent, senzorjev in aktuatorjev, mikroelektronike, optoelektronike in elektronike. O društvu 
si lahko več preberete na http://www.midem-drustvo.si/welcome_slo.htm. 
 
Vabimo Vas, da udeležencem konference predstavite svoje podjetje, izdelke in storitve. 
Ponujamo vam predstavitev na samostojnem razstavnem prostoru, s katerim boste zagotovo 
popestrili vsebino konference, razširili pomembnost strokovnega področja na domačem in 
mednarodnem okolju ter okrepili in vzpostavili nova poznanstva. 
 
Spodaj vam podajamo nekaj osnovnih informacij o RAZSTAVNEM PROSTORU. 
 
Konferenca bo potekala v dvorani hotela Šport na Otočcu. Osrednji prostor je namenjen avditoriju 
in predavateljem. Plato na eni strani dvorane bo namenjen referatom, ki bodo predstavljeni v 
obliki plakatov. Plato na drugi strani dvorane pa bo namenjen razstavnemu prostoru. Oba platoja 
bosta namenjena druženju udeležencev in razstavljavcev ter seznanitvi z Vašo ponudbo med 
odmori, ki so podaljšani ravno s tem namenom.  
 
Za boljšo predstavo si oglejte spodnje slike dvorane (Vir: http://www.terme-
krka.si/si/otocec/srecanja/seminar/). 
 
Dodelitev razstavnega prostora je odvisna od vrstnega reda prijav. Razstavni prostor določi 
organizator.  
 
Uradni jezik konference je angleščina. 
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Razstavni prostor vsebuje naslednjo opremo: 
- informacijski pult (miza velikosti 120 x 80 cm), 
- pano za plakat, 
- stol, 
- po predhodnem dogovoru električni priključek 220V in  
- možnost povezave na brezžični internet. 
 
Cena razstavnega prostora je 500,00 EUR brez DDV-ja in vključuje: 
- razstavni prostor in  
- 3-dnevno kotizacijo za udeležbo na konferenci za 1 osebo (kotizacija vsebuje konferenčni 

material z darilom in udeležbo na dveh dogodkih na konferenci – spoznavni večer in 
konferenčna večerja). 

 
Na e-mail polona.sorli@mikroiks.si nam sporočite ime in priimek osebe, ki bo prisotna na 
razstavnem prostoru ter podatke o podjetju, ki se bo predstavilo. 
 
Vse dodatne informacije o konferenci ali razstavnem prostoru so vam na voljo: 
- na internetni strani konference http://www.midem-drustvo.si/conf2012/, 
- pri organizatorju (ga. Polona Šorli, Društvo MIDEM, tel.: 01 5133 767, e-pošta: 

polona.sorli@mikroiks.si), 
- pri podpredsedniku konference (g. Darko Belavič, tel.: 01 477 34 79, e-pošta: 

darko.belavic@ijs.si). 
 
 
V Ljubljani, 20. 8. 2012   Predsednica konference MIDEM 2012 
   Prof. dr. Marija Kosec 
 
Predsednik društva MIDEM   Podpredsednik konference MIDEM 2012 
Prof. dr. Marko Topič   Darko Belavič 
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