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Szanowni Państwo,
Komitet Sterujący SmartDevCon ma przyjemność zaprosić Państwa do
wsparcia pierwszej w Polsce konferencji w pełni poświęconej szeroko
rozumianym rozwiązaniom typu smart devices. W związku z tym zachęcamy
do zapoznania się z przygotowaną przez nas ofertą sponsorską.
Konferencja SmartDevCon jest skierowana do firm i specjalistów związanych
z nowoczesnymi rozwiązaniami sprzętowymi, które w przeciągu ostatnich lat
zdominowały i na nowo zdefiniowały ten segment rynku. Wszyscy jesteśmy
świadkami ogromnej rewolucji i postępu, jaki dokonuje się na naszych oczach
w dziedzinie systemów i rozwiązań wbudowanych. Niestety dotychczas w tej
części Europy nie istniało żadne większe wydarzenie, które odpowiadałoby na
ogromne zapotrzebowanie wymiany wiedzy i kontaktów biznesowych w tym
obszarze. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom i bazując na naszych
wcześniejszych doświadczeniach postanowiliśmy zorganizować konferencję,
która skutecznie wypełniłaby tę lukę. Mamy już na swoim koncie
ugruntowane doświadczenie w dziedzinie realizacji imprez związanych z
branżą IT. Naszą wizytówką są imprezy cykliczne takie, jak Jesień Linuksowa
(od 2003 roku), PyCon PL (od 2008 roku) oraz PHPCon Poland (od 2010 roku).
Co roku przyciągają one około pół tysiąca osób. Chcemy, aby również
SmartDevCon stał się corocznym wydarzeniem skupiającym ludzi pragnących
pogłębiać wiedzę związaną z urządzeniami takimi, jak tablety internetowe,
zaawansowane telefony, konsole do gier czy rozwiązania z grupy connected
TV i IVI.
Wysoką jakość prelekcji, na temat trendów obowiązujących aktualnie na
rynku smart devices, zagwarantują cenieni polscy i zagraniczni prelegenci.
Równolegle do wystąpień prelegentów odbędą się targi, na których
zaprezentować się będą mogły firmy produkujące oprogramowanie,
operatorzy telefonii komórkowej, producenci sprzętu oraz inne firmy, których
działalność związana jest z tematyką wydarzenia.
Jesteśmy świadomi, że zorganizowanie konferencji, która stanie się
wizytówką tego typu imprez w Polsce wymaga posiadania silnych, solidnych
partnerów i sponsorów. Wierzymy, że Państwa udział we wspieraniu
SmartDevCon przyniesie obu stronom szereg wymiernych korzyści, a dzięki
naszej współpracy skorzystają także uczestnicy tej konferencji. Dlatego
jeszcze raz zapraszamy do zapoznania się z tegoroczną ofertą dla sponsorów.

Komitet Sterujący Konferencji SmartDevCon
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Podstawowe informacje o konferencji
Czas i miejsce

Konferencja SmartDevCon 2012 odbędzie się w dniach 4-6 września w
Hotelu Angelo (www.angelo-katowice.pl), znajdującym się w ścisłym
centrum Katowic, w pobliżu hali widowiskowej “Spodek” i dworca
kolejowego.

Cel i misja

Głównym celem konferencji jest integracja i pogłębianie wiedzy poprzez
kontakt ze środowiskiem specjalistów związanych z urządzeniami z
szeroko pojętej rodziny smart devices. Chcemy popularyzować
nowoczesne rozwiązania, przedstawiać aktualnie obowiązujące trendy, a
także upowszechniać dobre praktyki tworzenia oprogramowania na tego
typu platformy.

Grupa docelowa

Konferencja skierowana jest do profesjonalistów z branży systemów
wbudowanych i mobilnych oraz firm w niej działających. SmartDevCon
otwiera się zarówno na doświadczonych programistów, entuzjastów
zainteresowanych nowościami ze świata technologii jak i studentów,
którzy dopiero szlifują swoją wiedzę.

Tematyka

Rozwiązania z rynku systemów mobilnych oraz wbudowanych w
zakresie:
• Oprogramowania i sprzętu:
• smartfony i tablety
• zaawansowane telewizory
• konsole do gier
• komputery pokładowe w samochodach
• inne systemy wbudowane
• Interfejsów użytkownika
• Innowacyjnych zastosowań
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Pakiety sponsorskie
PAKIET DIAMENTOWY
• tytuł Diamentowego Sponsora SmartDevCon 2012
• możliwość przeprowadzenia dwóch merytorycznych prelekcji Sponsora
o łącznym czasie 120 minut
• 10 minutowa prezentacja sponsora na otwarciu konferencji
• możliwość przeprowadzenia ankiety wśród uczestników konferencji
• umieszczenie znaku firmowego Sponsora w dziale "Sponsorzy" serwisu
internetowego konferencji, wraz z odnośnikiem do strony internetowej
wskazanej przez Sponsora oraz z boku i na dole każdej podstrony
serwisu
• dołączenie gadżetów i materiałów promocyjnych, takich jak ulotki,
foldery reklamowe, itp. do starter-packa, który uczestnicy otrzymają
podczas rejestracji w hotelu
• ulokowanie stoiska reklamowego Sponsora w pobliżu głównej sali
wykładowej
• umieszczenie dodatkowych reklam Sponsora w uzgodnionych
miejscach
• umieszczenie bannera lub rollupa reklamowego Sponsora w
najbliższym sąsiedztwie ekranu, w głównej sali konferencyjnej
• informacja o sponsorowaniu dodatkowych nagród, o ile Sponsor je
ufunduje
• informacja na naszym koncie w serwisach społecznościowych o
zostaniu sponsorem
• nieodpłatny udział sześciu przedstawicieli Sponsora w imprezie
• inne bonusy (do negocjacji)

Cena: 12 500 zł netto

(część kwoty może przyjąć formę barteru)
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PAKIET PLATYNOWY
• tytuł Platynowego Sponsora SmartDevCon 2012
• możliwość przeprowadzenia jednej 90-minutowej lub dwóch 45minutowych merytorycznych prelekcji Sponsora
• możliwość przeprowadzenia ankiety wśród uczestników konferencji
• umieszczenie znaku firmowego Sponsora w dziale "Sponsorzy" serwisu
internetowego konferencji, wraz z odnośnikiem do strony internetowej
wskazanej przez Sponsora oraz z boku i na dole każdej podstrony
serwisu
• dołączenie gadżetów i materiałów promocyjnych, takich jak ulotki,
foldery reklamowe, itp. do starter-packa, który uczestnicy otrzymają
podczas rejestracji w hotelu
• ulokowanie stoiska reklamowego Sponsora w pobliżu głównej sali
wykładowej
• umieszczenie dodatkowych reklam Sponsora w uzgodnionych
miejscach
• umieszczenie bannera lub rollupa reklamowego Sponsora w głównej
sali konferencyjnej
• informacja o sponsorowaniu dodatkowych nagród, o ile Sponsor je
ufunduje
• informacja na naszym koncie w serwisach społecznościowych o
zostaniu sponsorem
• nieodpłatny udział czterech przedstawicieli Sponsora w imprezie

Cena: 7 500 zł netto

(część kwoty może przyjąć formę barteru)
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PAKIET ZŁOTY
• tytuł Złotego Sponsora SmartDevCon 2012
• możliwość przeprowadzenia jednej 60-minutowej merytorycznej
prelekcji Sponsora
• możliwość przeprowadzenia ankiety wśród uczestników konferencji
• umieszczenie znaku firmowego Sponsora w dziale "Sponsorzy" serwisu
internetowego konferencji, wraz z odnośnikiem do strony internetowej
wskazanej przez Sponsora oraz z boku i na dole każdej podstrony
serwisu
• dołączenie gadżetów i materiałów promocyjnych, takich jak ulotki,
foldery reklamowe, itp. do starter-packa, który uczestnicy otrzymają
podczas rejestracji w hotelu
• ulokowanie stoiska reklamowego Sponsora w pobliżu głównej sali
wykładowej
• umieszczenie dodatkowych reklam Sponsora w uzgodnionych
miejscach
• umieszczenie bannera lub rollupa reklamowego Sponsora w głównej
sali konferencyjnej
• informacja o sponsorowaniu dodatkowych nagród, o ile Sponsor je
ufunduje
• informacja na naszym koncie w serwisach społecznościowych o
zostaniu sponsorem
• nieodpłatny udział trzech przedstawicieli Sponsora w imprezie

Cena: 5 000 zł netto

(część kwoty może przyjąć formę barteru)
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PAKIET SREBRNY
• tytuł Srebrnego Sponsora SmartDevCon 2012
• umieszczenie znaku firmowego Sponsora w dziale "Sponsorzy" serwisu
internetowego konferencji, wraz z odnośnikiem do strony internetowej
wskazanej przez Sponsora oraz z boku i na dole każdej podstrony
serwisu
• dołączenie gadżetów i materiałów promocyjnych, takich jak ulotki,
foldery reklamowe, itp. do starter-packa, który uczestnicy otrzymają
podczas rejestracji w hotelu
• ulokowanie stoiska reklamowego Sponsora w pobliżu głównej sali
wykładowej
• umieszczenie dodatkowych reklam Sponsora w uzgodnionych
miejscach
• umieszczenie bannera lub rollupa reklamowego Sponsora w głównej
sali konferencyjnej
• informacja o sponsorowaniu dodatkowych nagród, o ile Sponsor je
ufunduje
• informacja na naszym koncie w serwisach społecznościowych o
zostaniu sponsorem
• nieodpłatny udział dwóch przedstawicieli Sponsora w imprezie

Cena: 2 500 zł netto

(część kwoty może przyjąć formę barteru)
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PAKIET BRĄZOWY
• tytuł Brązowego Sponsora SmartDevCon 2012
• umieszczenie znaku firmowego Sponsora w dziale "Sponsorzy" serwisu
internetowego konferencji, wraz z odnośnikiem do strony internetowej
wskazanej przez Sponsora i na dole każdej podstrony serwisu
• dołączenie gadżetów i materiałów promocyjnych, takich jak ulotki,
foldery reklamowe, itp. do starter-packa, który uczestnicy otrzymają
podczas rejestracji w hotelu
• umieszczenie bannera lub rollupa reklamowego Sponsora w głównej
sali konferencyjnej
• informacja o sponsorowaniu dodatkowych nagród, o ile Sponsor je
ufunduje
• informacja na naszym koncie w serwisach społecznościowych o
zostaniu sponsorem
• nieodpłatny udział jednego przedstawiciela Sponsora w imprezie

Cena: 1 250 zł netto

(część kwoty może przyjąć formę barteru)

PAKIET GRAFITOWY
• tytuł Grafitowego Sponsora SmartDevCon 2012
• umieszczenie znaku firmowego Sponsora w dziale "Sponsorzy" serwisu
internetowego konferencji, wraz z odnośnikiem do strony internetowej
wskazanej przez Sponsora i na dole każdej podstrony serwisu
• dołączenie gadżetów i materiałów promocyjnych, takich jak ulotki,
foldery reklamowe, itp. do starter-packa, który uczestnicy otrzymają
podczas rejestracji w hotelu.

Cena: 700 zł netto

(część kwoty może przyjąć formę barteru)
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Dane kontaktowe

Filip Kłębczyk
sponsors@smartdevcon.eu
+48 536 279 202
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