W imieniu Komitetu Organizacyjnego konferencji PyCon PL 2020 mam
przyjemność zaprosić Państwa do wsparcia trzynastej edycji
wydarzenia. Będę wdzięczny za zapoznanie się z naszą ofertą
sponsorską.
Ten rok zaskoczył nas wszystkich pandemią koronawirusa. Większość z
konferencji PyCon odbywających się w różnych krajach została
anulowana i przeniesiona na kolejny rok. Nasze plany również zostały
pokrzyżowane i w tym roku niestety nie odbędzie się konferencja w
fizycznej lokalizacji a co za tymi idzie w tradycyjnej formie. W zamian
zdecydowaliśmy się za to na organizację konferencji online, bo jesteśmy
przekonani, że lepszy zdalny event, który umili jesienne dni, niż jego
całkowity brak. Inna forma stwarza też nowe możliwości, w tym również
dla promocji sponsorów - przystępna cena i większy zasięg. Samo
wydarzenie jak w poprzednich latach odbędzie się w dwóch językach polskim i angielskim co zwłaszcza wobec braku barier geograficznych
umożliwia dotarcie do nowych grup uczestników. Ceny pakietów
sponsorskich w tym roku są znacznie niższe a dla lojalnych sponsorów
również i tym razem zniżki.
Dalszy rozwój konferencji wymaga silnych, solidnych partnerów i
sponsorów. Wierzę, że Państwa udział we wspieraniu PyCon PL 2020
przyniesie obu stronom szereg wymiernych korzyści, a na naszej
współpracy skorzystają uczestnicy tej konferencji. Dlatego jeszcze raz
gorąco zapraszam do zapoznania się z tegoroczną ofertą dla
sponsorów.
Filip Kłębczyk
Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego PyCon PL 2020
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Celem konferencji jest podnoszenie kwalifikacji uczestników,
integracja społeczności programistów Pythona w Polsce,
popularyzowanie nowych zastosowań tego języka, a także szerzenie
dobrych praktyk programistycznych oraz wymiana doświadczeń.

Grupa docelowa

Konferencja kierowana jest do wszystkich programistów Pythona.
Dzięki szerokiej tematyceprelekcji, zorganizowaniu imprezy w dużej
mierze w dniach wolnych od pracy orazniewygórowanym cenom,
PyCon PL otwiera się zarówno na doświadczonych specjalistów, jaki
na entuzjastów Pythona, którzy dopiero zdobywają swe szlify, w
tym również studentów i uczniów. W tym roku spodziewamy się
około 500 uczestników

Tematyka
Szeroko rozumiane programowanie i wykorzystywanie języka Python w
różnych obszarach. Poczynając od zastosowań w codziennej pracy,
poprzez frameworki do tworzenia aplikacji WWW, a skończywszy na
wykorzystaniu Pythona w uczeniu maszynowym czy pracach
badawczo-naukowych. Ponadto na konferencji pojawiają się również
tematy związane z zarządzeniem projektami informatycznymi oraz ze
społecznością języka Python.
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PAKIET ZŁOTY
Tytuł sponsora
Złotego

Informacja
w social
mediach

Ankiety
uczestników

Opis sponsora
pod oknem
transmisji
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pracy
na stronie

Znak firmowy
na stronie
konferencji
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sponsora

60 min.
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merytorycznej

Post sponsora
na profilu FB
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Mailing
Reklamowy

3 wejściówek
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Cena (netto):
3 500 zł

dla zeszłorocznych sponsorów

4 000 zł

dla nowych sponsorów

PAKIET SREBNY
Znak firmowy
na stronie
konferencji

Tytuł sponsora
Srebnego

Kanał
sponsora

Informacja
w social
mediach

Logo
podczas
transmisji

Możliwość
ufundowania
głównej nagrody

2 slajdy w
przerwach

2 wejściówek

Zniżka
Na 2021

Cena (netto):
1 750 zł

dla zeszłorocznych sponsorów

2 000 zł

dla nowych sponsorów

PAKIET BRĄZOWY

Tytuł sponsora
Brązowego

Informacja
w social
mediach

Logo
podczas
transmisji

Znak firmowy
na stronie
konferencji

Możliwość
ufundowania
głównej nagrody

Zniżka
na 2021

Cena (netto):
900 zł

dla zeszłorocznych sponsorów

1 000 zł

dla nowych sponsorów

Reklama
Wideo

Ankiety
uczestników

3 oferty
pracy
na stronie

30/15-sekundowa reklama w zależności
od pakietu

Możliwość przeprowadzenia ankiety
wśród uczestników konferencji

Umożliwienie umieszczenia trzech ofert
pracy Sponsora na stronie konferencji

Prezentacja
na otwarciu

Do 5 min. prezentacji Sponsora na
otwarciu konferencji

Logo podczas
transmisji

Wyświetlanie loga Sponsora
podczas transmisji online

Opis sponsora
pod oknem
transmisji

Krótki opis Sponsora
umieszczony pod streamem
konferencji
Możliwość przeprowadzenia jednej

30 min. prelekcji 30-minutowej prelekcji służącej
rekrutacyjnej

rekrutacji do kadr Sponsora

5 wejściówek

Zniżka
Na 2021

Dedykowany
kanał
sponsora

Nieodpłatny udział pięciu
przedstawicieli Sponsora
w imprezie
Zniżka na pakiet sponsorski
w przyszłym roku

Dedykowany kanał głosowy oraz
tekstowy na platformie konferencji

Możliwość
ufundowania
głównej nagrody

Informacja o sponsorowaniu głównej
nagrody, o ile Sponsor ufunduje taką

Posty sponsora
na profilu FB
konferencji

Posty reklamowe autorstwa
sponsora (liczba zależna od
poziomu sponsora)

Tytuł sponsora
Platynowego

Informacja
w social
mediach

Tytuł sponsora platynowego

Informacja o fakcie zostania
Sponsorem w serwisach
społecznościowych konferencji

Mailing
reklamowy

Mailing
przed
konferencją

3 slajdy w
przerwach

Znak firmowy
na stronie
konferencji

Umożliwienie wysyłania mailingu z
ofertami pracy lub oferowanymi usługami
do uczestników PyCon PL, którzy przy
rejestracji wyrażą na to zgodę
Dodatkowy mailing reklamowy przed
konferencją

Możliwość wyświetlania slajdów
Sponsora w przerwach pomiędzy
wykładami (ilość zależna od poziomu
sponsora)
Umieszczenie znaku firmowego
Sponsora w dziale „Sponsorzy”
serwisu internetowego konferencji
plus dodatkowe miejsca pakiet
platynowy oraz złoty
Możliwość przeprowadzenia jednej

90 min. prelekcji 90-minutowej lub dwóch 45-minutowych
merytorycznej

merytorycznych prelekcji Sponsora

Informacje kontaktowe
Filip Kłębczyk
fklebczyk@wecamo.io
Tel. +48 536 279 202

