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2014
Czym jest Meet.js Summit?
Meet.js Summit to wyjątkowa ogólnopolska i bezpłatna konferencja dla profesjonalistów
zajmujących się JavaScriptem i technologiami przeglądarkowymi. Jest to już trzecia edycja na
podsumowanie kolejnej serii lokalnych spotkań odbywających się w Warszawie, Krakowie, Poznaniu,
Wrocławiu, Gdańsku, Łodzi, Katowicach i Szczecinie.
Tegoroczny Meet.js Summit odbędzie się we wrześniu w Poznaniu.
Spotkania z serii Meet.js przyciągają specjalistów i początkujących, będąc najlepszym miejscem do
przedstawienia swojego produktu, usług lub prowadzenia rekrutacji niezależnie od tego, czy oferta
dotyczy "seniora" czy "juniora".
Meet.js Summit jest jedyną tego rodzaju okazją, by spotkać ponad 300 Frontend developerów z całej
Polski.

Jak najlepiej wykorzystać tegoroczny Meet.js Summit?
Podnieść świadomość marki
Każdy ze sponsorów będzie widoczny. Dołożymy starań, żeby uczestnicy wiedzieli komu
zawdzięczają swoją konferencję. Firmy widoczne podczas największego spotkania polskich
programistów JavaScriptu będą uznane za liderów branży.
Zatrudnić utalentowanych programistów do swoich zespołów
Prezentacja ofert pracy podczas konferencji jest nieporównywalnie skuteczniejsza od
publikacji ogłoszenia w Internecie. Nikt już nie wierzy w "młody dynamiczny zespół", dopóki
nie porozmawia z nim na żywo.
Dotrzeć z ofertą do ponad 300 najaktywniejszych osób "z branży".
Nawiązać nowe kontakty biznesowe lub znaleźć klientów na swoje usługi.

Pakiety sponsorskie
Brązowy
KOSZT: 800zł
DOSTĘPNOŚĆ:

bez ograniczeń

Srebrny
KOSZT: 2000zł
DOSTĘPNOŚĆ:

Główny
KOSZT: 8000zł
DOSTĘPNOŚĆ: 1

Złoty
KOSZT: 4000zł

5

DOSTĘPNOŚĆ:

3

Party sponsor
KOSZT: Organizacja afterparty
DOSTĘPNOŚĆ: 1

Brązowy

Srebrny

Złoty

Główny

Widoczność marki: publikacja logo i opisu na stronie
internetowej. publikacja logo na profilu w portalu Facebook









Dołączenie materiałów do pakietu startowego uczestników
(forma materiałów do uzgodnienia)









Oficjalne podziękowania w czasie konferencji oraz na
profilu w portalu Facebook







Rollup w przestrzeni sponsorów







Logo w przerwach między prelekcjami







Akapit w mailingu do uczestników po zakończeniu
konferencji







Rollup na scenie





Logo na identyfikatorach uczestników





Stanowisko w przestrzeni sponsorów
(stolik, krzesła dla 2 przedstawicieli)





Możliwość przedstawienia firmy na scenie konferencji.



Możliwość zorganizowania konkursu na scenie konferencji.



Wyróżnione stanowisko w przestrzeni sponsorów



Party sponsor ma możliwość dowolnego nazwania afterparty oraz umieszczenia swojego brandingu
na terenie imprezy. Pakiet Party sponsor można dowolnie rozbudować  do negocjacji.
Jesteśmy otwarci na niestandardowe formy współpracy. Umieszczenie przedstawiciela sponsora
w programie w roli prelegenta omawiamy indywidualnie.

Kontakt z organizatorami
W sprawach sponsoringu prosimy o kontaktowanie się z:

Zbigniew Tenerowicz
EMAIL: zbigniew.tenerowicz@gmail.com
TELEFON: +48 692 469 664
Michał Maćkowiak
EMAIL: chemikpil@gmail.com
TELEFON: +48 698 642 225

