oferta sponsorska

WITAMY...
W imieniu Komitetu Organizacyjnego konferencji PyCon PL 2022 mam przyjemność zaprosić Państwa do
wsparcia czternastej edycji wydarzenia. Będę wdzięczny za zapoznanie się z naszą ofertą sponsorską.
Po jednorocznej przerwie, powraca największa i najstarsza konferencja programistyczna Pythona w Polsce
- PyCon PL. W dodatku powraca w najlepszej, bo stacjonarnej formule. W tym roku wydarzenie odbywa
się w Centrum Edukacyjno-Kongresowym Politechniki Śląskiej w Gliwicach. Jest to bardzo dobrze
przygotowany obiekt na cele konferencyjne, który oferuje wygodną przestrzeń wystawienniczą dla
sponsorów. Jednak, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom osób, które nie mogą z różnych względów
uczestniczyć w polskim PyConie na miejscu, będzie również możliwość uczestnictwa zdalnego. Transmisja
online stwarza dla sponsorów dodatkowe możliwości promocji i zwiększony zasięg. Samo wydarzenie jak w
poprzednich latach odbędzie się w dwóch językach - polskim i angielskim, a oczekiwana liczba
uczestników to 500 osób.
Język Python jest dzisiaj najpopularniejszym językiem programowania (wg. popularnego rankingu TIOBE),
więc tym bardziej z prawdziwą przyjemnością przy wsparciu społeczności programistek i programistów
organizujemy to wyjątkowe wydarzenie. Dalszy rozwój konferencji wymaga silnych partnerów i sponsorów.
Wierzę, że Państwa udział we wspieraniu PyCona PL 2022 przyniesie obu stronom szereg wymiernych
korzyści, a na naszej współpracy skorzystają uczestnicy tej konferencji i społeczność. Dlatego jeszcze raz
gorąco zapraszam do zapoznania się z tegoroczną ofertą dla sponsorów i poważnym rozważeniem
wsparcia konferencji.
Filip Kłębczyk
Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego PyCon PL 2022
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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 tematyce
prelekcji, zorganizowaniu imprezy częściowo w dniach wolnych od pracy oraz niewygórowanym
cenom, PyCon PL otwiera się zarówno na doświadczonych specjalistów, jak i na entuzjastów
Pythona, którzy dopiero zdobywają swe szlify, w tym również studentów i uczniów. W tym roku
spodziewamy się około 500 uczestników stacjonarnych.

TEMATYKA
Szeroko rozumiane programowanie i wykorzystywanie języka Python w różnych obszarach.
Poczynając od zastosowań w codziennej pracy, poprzez frameworki do tworzenia aplikacji
webowych, a skończywszy na wykorzystaniu Pythona w uczeniu maszynowym czy pracach
badawczo-naukowych. Ponadto na konferencji pojawiają się również tematy związane z
zarządzaniem projektami informatycznymi oraz ze społecznością języka Python.
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Możliwość przeprowadzenia 30 min. prelekcji w celach
rekrutacji.
Prezentacja sponsora do 5 min
Krótki film 20/30 sek. o sponsorze emitowany na streamie
w przerwach jeśli sponsor taki udostępni
Umożliwienie wysłania mailingu z ofertami pracy lub
usługami do uczestników
Umieszczenie ofert pracy na stronie konferencji
Możliwość przeprowadzenia merytorycznych prelekcji
Logo sponsora na stronie głównej konferencji
Logo sponsora w karuzeli na streamie podczas live
Stoisko reklamowe w strefie stoisk sponsorskich

Informacja o zostaniu sponsorem w serwisach społecznościowych konferencji
Znak firmowy/rollupy Sponsora w centrum konferencji
Dołączenie gadżetów i materiałów promocyjnych do
starter packa
Zniżka dla stałych sponsorów w kolejnym roku
Informacja o sponsorze w opisie pod streamem
Logo w zakładce sponsorzy na stronie konferencji

Powyższe kwoty są kwotami netto

PAKIET PLATYNOWY
- Tytuł Platynowego Sponsora PyCon PL 2022
- Możliwość przeprowadzenia 30 min. prelekcji w celach rekrutacji do kadr Sponsora
- Prezentacja sponsora do 5 min. na otwarciu
- Krótki film 20/30 sek. o sponsorz emitowany na streamie w przerwach jeśli sponsor taki
udostępni
- Umożliwienie wysyłania mailingu z ofertami pracy lub oferowanymi usługami do uczestników
PyCon PL, którzy przy rejestracji wyrażą na to zgodę
- Umieszczenie 3 ofert pracy Sponsora na stronie konferencji
- Możliwość przeprowadzenia 90-minutowej merytorycznej prelekcji Sponsora
- Umieszczenie znaku firmowego Sponsora w dodatkowych miejscach serwisu internetowego
konferencji, wraz z odnośnikiem do strony internetowej wskazanej przez Sponsora, a także –
niezależnie – w dziale ”Sponsorzy” serwisu
- Umieszczenie znaku firmowego Sponsora w karuzeli na stream podczas live
- Ulokowanie stoiska reklamowego Sponsora w strefie stoisk sponsorskich
- Możliwość wyświetlania 3 slajdów Sponsora w przerwach pomiędzy wykładami
- Nieodpłatny udział pięciu przedstawicieli Sponsora w imprezie
- Informacja o fakcie zostania Sponsorem w serwisach społecznościowych konferencji
- Umieszczenie 4 znaków firmowych/rollupów Sponsora w miejscu konferencji
- Dołączenie gadżetów i materiałów promocyjnych, takich jak ulotki, foldery reklamowe, itp.
do starter-packa, który uczestnicy otrzymają podczas rejestracji w miejscu konferencji
- Zniżka dla stałych sponsorów w kolejnym roku
- Umieszczenie nazwy Sponsora na liście Sponsorów w opisie streamu

Cena netto: 15 000 zł

PAKIET ZŁOTY
- Tytuł Złotego Sponsora PyCon PL 2022
- Umożliwienie wysyłania mailingu z ofertami pracy lub oferowanymi usługami do uczestników
PyCon PL, którzy przy rejestracji wyrażą na to zgodę
- Umieszczenie 1 oferty pracy Sponsora na stronie konferencji
- Możliwość przeprowadzenia 60-minutowej merytorycznej prelekcji Sponsora
- Umieszczenie znaku firmowego Sponsora w dodatkowych miejscach serwisu internetowego
konferencji, wraz z odnośnikiem do strony internetowej wskazanej przez Sponsora, a także –
niezależnie – w dziale ”Sponsorzy” serwisu
- Umieszczenie znaku firmowego Sponsora w karuzeli na stream podczas live
- Ulokowanie stoiska reklamowego Sponsora w strefie stoisk sponsorskich
- Możliwość wyświetlania 2 slajdów Sponsora w przerwach pomiędzy wykładami
- Nieodpłatny udział trzech przedstawicieli Sponsora w imprezie
- Informacja o fakcie zostania Sponsorem w serwisach społecznościowych konferencji
- Umieszczenie 3 znaków firmowych/rollupów Sponsora w miejscu konferencji
- Dołączenie gadżetów i materiałów promocyjnych, takich jak ulotki, foldery reklamowe, itp.
do starter-packa, który uczestnicy otrzymają podczas rejestracji w miejscu konferencji
- Zniżka dla stałych sponsorów w kolejnym roku
- Umieszczenie nazwy Sponsora na liście Sponsorów w opisie streamu

Cena netto: 10 000 zł

PAKIET SREBRNY
- Tytuł Srebrnego Sponsora PyCon PL 2022
- Umieszczenie znaku firmowego Sponsora w dziale "Sponsorzy" serwisu internetowego
konferencji, wraz z odnośnikiem do strony internetowej wskazanej przez Sponsora
- Umieszczenie znaku firmowego Sponsora w karuzeli na stream podczas live
- Ulokowanie stoiska reklamowego Sponsora w strefie stoisk sponsorskich
- Możliwość wyświetlania 1 slajdów Sponsora w przerwach pomiędzy wykładami
- Nieodpłatny udział dwóch przedstawicieli Sponsora w imprezie
- Informacja o fakcie zostania Sponsorem w serwisach społecznościowych konferencji
- Umieszczenie 2 znaków firmowych/rollupów Sponsora w miejscu konferencji
- Dołączenie gadżetów i materiałów promocyjnych, takich jak ulotki, foldery reklamowe, itp.
do starter-packa, który uczestnicy otrzymają podczas rejestracji w miejscu konferencji
- Zniżka dla stałych sponsorów w kolejnym roku
- Umieszczenie nazwy Sponsora na liście Sponsorów w opisie streamu

Cena netto: 6 000 zł

PAKIET BRĄZOWY
- Tytuł Brązowego Sponsora PyCon PL 2022
- Umieszczenie znaku firmowego Sponsora w dziale "Sponsorzy" serwisu internetowego
konferencji, wraz z odnośnikiem do strony internetowej wskazanej przez Sponsora
- Umieszczenie 1 znaku firmowego/rollupa Sponsora w miejscu konferencji
- Dołączenie gadżetów i materiałów promocyjnych, takich jak ulotki, foldery reklamowe, itp.
do starter-packa, który uczestnicy otrzymają podczas rejestracji w miejscu konferencji
- Zniżka dla stałych sponsorów w kolejnym roku
- Umieszczenie nazwy Sponsora na liście Sponsorów w opisie streamu

Cena netto: 2 750 zł

PAKIET GRAFITOWY
- Tytuł Grafitowego Sponsora PyCon PL 2022
- Umieszczenie znaku firmowego Sponsora w dziale "Sponsorzy" serwisu internetowego
konferencji, wraz z odnośnikiem do strony internetowej wskazanej przez Sponsora
- Dołączenie gadżetów i materiałów promocyjnych, takich jak ulotki, foldery reklamowe, itp.
do starter-packa, który uczestnicy otrzymają podczas rejestracji w miejscu konferencji
- Zniżka dla stałych sponsorów w kolejnym roku
- Umieszczenie nazwy Sponsora na liście Sponsorów w opisie streamu

Wsparcie rzeczowe
(do negocjacji)

INFORMACJE KONTAKTOWE
Filip Kłębczyk
fklebczyk@wecamo.io
tel. +48 536 279 202

