Central Europe 2018
Konference

Sponsorská Nabídka

Je mi ctí Vám jménem organizačního týmu konference php Central Europe 2018
představit možnosti podílet se na organizaci letošní akce. V rámci této příležitosti
bych Vám rád představil naší sponzorskou nabídku.

S novou sezonou přicházejí nové výzvy! Jako organizátoři konferencí velmi dobře víme, že tomu,
kdo se nesoustředí na vývoj, ujíždí vlak. Z tohoto důvodu vyrážíme s konferencí phpCE, která je
akcí pro širokou komunitu středoevropských PHP programátorů, poprvé za hranice Polska.
Náš tým jsme posílili o organizátory Brno PHP Conference a dobrovolníky ze skupiny Péhápkáři.
Společně pracujeme na tom, aby byl letošní ročník úspěšný. Protentokrát přijměte naše pozvání
na konferenci do Prahy.
Věřím, že se nám podaří vzbudit větší zájem než v loňském roce, kdy jsme obdrželi 250 nabídek
na přednášku, ze kterých jsme 55 vybrali, a představili je více než 1120 návštěvníkům.
Abychom toho dosáhli, budeme zachovávat osvědčené postupy z loňského roku: rozdělení
na různé stupně obtížnosti, dalším pravidlem je, že jsou přednášky pro začátečníky vždy jazyku
země, kde se konference pořádá.
Jedna z nejdůležitejších věcí pro naši konferenci je marketing v sousedících zemích. A to je důvod
proč v České republice, na Slovensku, v Polsku, Německu, Rumunsku, Rakousku a Maďarsku
neustále děláme marketing na sociálních sítích.
Další růst vyžaduje silné a spolehlivé partner. Věřím, že Vaše podpora phpCE 2018 bude výhodná
pro obě strany. Proto Vás vyzývam, abyste si přečetli nabídku, kterou jsme pro Vás připravili.
S pozdravem,
Dariusz Grzesista
Event Manager, Head of phpCE 2018

Obecné informace

Název, datum a místo
php Central Europe Conference, October 26th - 28th, 2018; https://2018.phpce.eu/
Clarion Congress Hotel Prague**** – Prague 9 Vysočany, 33 Freyova St.
http://www.clarioncongresshotelprague.com/en/
Vstupenky neobsahují nocleh se snídaní.
Pokoje mohou být rezerovány návšetěvníky konference dokud jsou dostupné, nicméně je
nutné mít na paměti, že je k dispozici vice lístku na než ubytování, podstatné je rezervovat
nocleh v dostatečném předstihu. Odkaz na stránky hotelu Clarion budou umístěny
na phpce.eu před zahájením prodeje vstupenek. Vždy je možné zvolit jiný typ ubytování.

Mise
Zvyšování kvalifikace, prosazování nejlepších programátorských návyků, zapojení komunity,
výměna zkušeností mezi zkušenými profesionály a nadšenci v PHP a dalších souvisejících
technologiích.

Téma
Široce pochopitelné programování a správa PHP prostředí. Frameworky, servery, nejnovější
koncepty, trendy a technologie. Výměna nápadadů a zkušeností, představení jednotlivých
přistupů k řešení problému a metody jejich řešení.

Přednášky
Jedničenou vlastností konference phpCE je rozdělení agendy do tří pásem podle komplexity
na:

1. Relaxační – pásmo věnováno nejsnadnějším záležitostem, čeština je v tomto pásmu
preferovaným jazykem,

2. Středně pokročilí – věnováno středně pokročilým, anglický jazyk je preferován, ale
není vyžadován,
3. Geek – nejvyšší úroveň obtížnosti; dobré nebo velmi dobré dovednosti v PHP jsou
nutné; všechny přednášky budou v angličtině.

Sponzorské přednášky
Nabízíme samostatnou přednáškovou místnost pouze pro sponzorské a nekonferenční
přednášky v sobotu a v neděli.
Rezervace bude možná na místě na vyžádání Tyto přednášky budeme oznamovat předem
v hlavních přednáškových sálech. Platinový sponsor má navíc možnost 60 minutové
přednášky v Relaxačním pásmu.

Myšlenky sponzorství
1. Úhrada nákladů na dopravu a ubytování pozvaných hostů a mluvčích.
2. Účast na akreditaci a propagaci akce: propagační materiály zahrnuty v každém
balíčku, které budou rozdány účastníkům při příjezdu do hotelu.
3. Sponzorování nějakého specifického prvku, např. zahajovací den pro přednášející,
pivo zdarma na after-party, koncert, atd. V tomto případě můžete obdržet titul
sponzora tohoto konkrétního prvku.

Možnosti podpory
1. Nákup sponzorské služby nebo inzerce přímo od organizéra (dostanete fakturu).
2. Přímé pokrytí nákladů konkrétní části konference (bez aktivity pořadatele).

Sponzorská nabídka
PLATINOVÝ BALÍČEK

•

exkluzivní titul phpCE 2018 Platinového sponzora - pouze jeden titul je
k dispozici;

•

umístění reklamních stánků ve vstupní hale (50m2 – místo č. 1; více detailů
na konci dokumentu);

•

umístění loga včetně odkazu na web na webové stránce konference;

•

umístění loga sponzora v blízkosti loga kongresu v hlavičce každé stránky
(jako hlavní partner), aby byl jasně identifikován jedinečný charakter sponzora

•

umístění dalšího loga nebo loga sponzorova produktu na hlavní stránce webu
kongresu;

•

možnost 60 minut sponzorských presentací a přednášek v Relaxačním pásmu
(celkový čas může být rozdělen na 2 x 30 minut);

•

možnost provést průzkum mezi účastníky konference;

•

možnost zaslat až 5 e-mailových zpráv všem účastníkům, kteří dali svůj souhlas
k zasílání marketingových informací;

•

zahrnuje propagační gadgety a materiály ve startovacím balíčku od sponzora
jako jsou letáky, složky atd. (přečtete si prosím o době doručení na konci
dokumentu);

•

umístění reklamního stojanu ve vybrané přednáškové místnosti;

•

pravidelné zobrazení loga sponzora v přestávkách mezi přednáškami;

•

10 volných vstupenek pro zástupce sponzora.

Cena: 125 000 Kč

Sponzorská nabídka
ZLATÝ BALÍČEK

•

titul phpCE 2018 Zlatý sponzor;

•

umístění reklamních stánků ve vstupní hale (~20m2 – místa 2-7; více detailů
na konci dokumentu);

•

umístění loga včetně odkazu na web na webové stránce konference;

•

možnost rezervace samostatné přednáškové místnosti pro sponzorskou
přednášku;

•

možnost oznamování různých události, jako jsou soutěže nebo sponzorské
přednášky během přestávek v sálech;

•

možnost provést průzkum mezi účastníky conference;

•

možnost zaslat až 3 e-mailové zprávy všem účastníkům, kteří dali svůj souhlas
k zasílání marketingových informací;

•

zahrnuje propagační gadgety a materiály ve startovacím balíčku od sponzora
jako jsou letáky, složky atd. (přečtete si prosím o době doručení na konci
dokumentu);

•

umístění reklamního stojanu ve vybrané přednáškové místnosti;

•

pravidelné zobrazení loga sponzora v přestávkách mezi přednáškami;

•

5 volných vstupenek pro zástupce sponzora.

Cena: 75 000 Kč

Sponzorská nabídka
STŘÍBRNÝ BALÍČEK

•

titul phpCE 2018 Stříbrný sponzor;

•

umístění reklamních stánků ve vstupní hale (~10m2 – místa 8-16; více detailů
na konci dokumentu);

•

umístění loga včetně odkazu na web na webové stránce konference

•

možnost rezervace samostatné přednáškové místnosti pro sponzorskou
přednášku;

•

možnost oznamování různých události, jako jsou soutěže nebo sponzorské
přednášky během přestávek v sálech;

•

možnost zaslat až 1 e-mailovou zprávu všem účastníkům, kteří dali svůj souhlas
k zasílání marketingových informací;

•

zahrnuje propagační gadgety a materiály ve startovacím balíčku od sponzora
jako jsou letáky, složky atd. (přečtete si prosím o době doručení na konci
dokumentu);

•

umístění reklamního stojanu ve vybrané přednáškové místnosti;

•

pravidelné zobrazení loga sponzora v přestávkách mezi přednáškami;

•

2 volné vstupenky pro zástupce sponzora.

Cena: 50 000 Kč

Sponzorská nabídka
BRONZOVÝ BALÍČEK

•

titul phpCE 2018 Bronzový sponzor;

•

umístění loga včetně odkazu na web na webové stránce konference

•

zahrnuje propagační gadgety a materiály ve startovacím balíčku od sponzora
jako jsou letáky, složky atd. (přečtete si prosím o době doručení na konci
dokumentu);

•

umístění reklamního stojanu ve vybrané přednáškové místnosti;

•

pravidelné zobrazení loga sponzora v přestávkách mezi přednáškami;

•

1 volná vstupenka pro zástupce sponzora.

Cena: 25 000 Kč

Sponzorská nabídka
GRAFITOVÝ BALÍČEK

•

titul phpCE 2018 Grafitový sponzor;

•

umístění loga včetně odkazu na web na webové stránce konference

•

zahrnuje propagační gadgety a materiály ve startovacím balíčku od sponzora
jako jsou letáky, složky atd. (přečtete si prosím o době doručení na konci
dokumentu).

Cena: 12 500 Kč nebo věcná podpora*

* věcná podpora s hodnotou nejméně 12 500 Kč

Sponzorská nabídka
CENY VOLITELNÝCH PRVKŮ

Pokud váš oblíbený balíček neodpovídá vašim potřebám, můžete si vybrat mezi níže uvedenými
prvky a přidat jeho cenu k celkové částce. Analogicky, pokud nepotřebujete některé prvky,
můžete odečíst cenu z celkové částky. Přidávání a odečítání se týká pouze prvků uvedených níže.

umístění dalšího loga nebo loga sponzorova produktu na hlavní stránce
webu kongresu

3 750 Kč

možnost provést průzkum mezi účastníky conference

3 750 Kč

další e-mailová zpráva všem účastníkům, kteří dali svůj souhlas
k zasílání marketingových informací

5 000 Kč

umístění reklamního stojanu ve vybrané přednáškové místnosti

5 000 Kč

umístění reklamního stojanu u vstupu do vybrané přednáškové místnosti
nebo na jiném domluveném místě

2 500 Kč

další vstupenka pro zástupce sponzora

4 400 Kč

Sponzorská nabídka
OMEZENÍ BALÍČKŮ
Pokud máte v úmyslu vytvořit si vlastní balíček, přečtěte si prosím níže o omezeních.
Příklad: pokud odečtete tolik prvků z balíčku Zlatý, že je jeho celková cena nižší než 56 250 Kč,
balíček se automaticky přejmenuje na Stříbrný.

Platinový

Zlatý

100 000

56 250

37 500

18 750

5

3

2

1

3

2

1

1

minimální sponzorská hodnota v Kč
maximum odeslaných zpráv účastníkům
maximální počet reklamních stojanů
v přednáškových sálech

Stříbrný Bronzový

V případě zásilky zašlete prosím všechny zasílky na:
Jméno: Dariusz Grzesista, Conferia LLC, PSČ: 44-200 město: Rybnik,
Adresa: ul. Wodzisławska 50A, Země: Polsko.
Rádi bychom dostali všechny promo materiály s dostatečným předstihem.
K dnešnímu dni předpokládáme, že je 1000 navštěvníků velmi pravděpodobný. Nicméně kapacita
sálů je připravena na zhruba 1300 účastníků.
Prosím berte na vědomí, že poslední den přijetí zásilek je 19. říjen 2018.
Z logistických důvodů nemůžeme zaručit, že se materiály doručení po tomto datu dostanou
do startovacího balíčku.

Všechny částky, které jsou uvedeny v tomto dokumentu, nezahrnují DPH.

Sponzorská nabídka
VÝSTAVNÍ OBLAST
Níže naleznete plan CCHP. Foyer je pro Vaše využití.

Postup rezervace
1. Ověřte dostupnost na: https://2018.phpce.eu/sponsors/floor-reservations.png
2. (zelená místa jsou volná, červená obsazená).
3. Při podepisování smlouvy nás informujte o vybraném výstavním místě.
4. Organizátor zaktualizuje dostupnost ihned po podpisu smlouvy.
Další užitečné odkazy:

•

Mapy, schemata, hotelová prezentace: https://2018.phpce.eu/sponsors/details.zip

•

Fotky hotelu a vstupní haly: https://2018.phpce.eu/sponsors/pictures.zip

Máte nějaké dotazy?
Neváhejte nás kontaktovat!
E-mail: info@phpce.eu (píšíme v češtině)
GSM: +48.604.435060 (mluvíme polsky a anglicky)

