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Meet.js Summit to konferencja, na której co roku pojawia się 350 profesjonalnych front-end 
developerów, a setki chętnych spośród prawie 5000 sympatyków HTML5, CSS3, Angular.js, React.js, 
Redux, Flux, ES2015, node.js czy Gulpa czekają w kolejce po dodatkowe bilety. Tutaj po prostu wypada 
być!  

Najbliższy Meet.js Summit odbędzie się 19 marca 2016 roku w Kinie Luna w Warszawie, w dogodnym 
komunikacyjnie miejscu (5 minut z Dworca Centralnego). 

Zapraszamy do uczestnictwa w konferencji i wspierania naszej społeczności! 



Meet.js to nazwa comiesięcznych spotkań (tzw. meetupów) dla 
programistów zainteresowanych tworzeniem aplikacji 
internetowych w JavaScripcie, HTML i CSS. Meet.jsy odbywają się 
od pięciu lat równolegle w 10 miastach Polski (Warszawie, 
Krakowie, Poznaniu, Wrocławiu, Gdańsku, Łodzi, Katowicach, 
Szczecinie, Lublinie i Białymstoku), a wstęp na nie jest darmowy. 
Średnio zjawia się na nich od 100 do 200 osób, co stwarza 
nieczęsto spotykaną w Polsce platformę do wymiany wiedzy i 
rekrutacji nowych pracowników.  

Jako społeczność meet.js raz do roku organizujemy dużą 
konferencję meet.js Summit, na którą zapraszamy wszystkich 
sympatyków JavaScriptu do jednego miasta, aby podsumować cały 
poprzedni rok lokalnych spotkań meet.js. Średnia liczba 
uczestników to 350 osób, a co roku zainteresowanie konferencją 
przekracza wszelkie normy (bilety rozchodzą się w 5 minut…) 

czym jest meet.js?



Meet.js Summit 2016 to już czwarta edycja konferencji. Spotkasz 
tutaj śmietankę doświadczonych programistów front-end przez co 
mogą oni okazać idealnym celem Twojej rekrutacji lub odbiorcami 
technologii, którą tworzysz. Po naszej konferencji uczestnicy 
wielokrotnie zmieniali pracę i życiowe plany. Inspirujemy i 
motywujemy do nauki programowania aplikacji internetowych! 

dlaczego warto 
sponsorować  
meet.js Summit?

co daje meet.js summit? 

 bezpośredni kontakt z 350 profesjonalistami w ramach 
Targów Pracy JavaScript  
 dostęp do ponad 5000 sympatyków i programistów 

JavaScript w celach marketingowych  
 możliwość reklamy swojej firmy/usługi wśród 350 gości 

meet.js Summit  
 zasięgniecie opinii branży o Twoim produkcie – spraw, by 

mówili o Tobie najbardziej wpływowi członkowie 
społeczności  
 informacje na temat trendów w przyszłym roku w 

technologiach webowych



jak pokazać się  
na meet.js summit? 

targi pracy javascript 

W ramach Targów Pracy JavaScript dostajesz unikatowe 
stoisko w strefie przeznaczonej dla wystawców, jednej z 
najlepiej wyeksponowanych przestrzeni na całej 
konferencji, której nie będzie można ominąć, udając się 
na prelekcje. W ten sposób dotrzesz do programistów 
JavaScript, których możesz zatrudnić, poznasz ich 
kompetencje (Angular? node.js? A może React.js?) 
potrzeby i wymagania. Koniec z szukaniem kandydatów 
na odległość i niezrozumieniem na Linkedinie – działaj 
tu i teraz! Zaoszczędź pieniądze wydane za kilka dni 
pracy Twojego działu HR oraz płatności za różne konta 
na serwisach networkingowych. Rekrutuj pracowników 
na meet.js Summit! Od Juniora do Seniora! 

Koszt: 5000zł 
Dostępność: 10 stoisk 
Szczegóły techniczne: przestrzeń max. 4m^2, zapewniamy miejsce 
na rollup, stolik oraz dwa krzesła 

pakiety sponsorskie 

Oprócz miejsca na Targach pracy, oferujemy 
ciekawe rozwiązania sponsorskie, które 
zadowolą nawet najbardziej wybrednych.  
Nazwy pakietów sponsorskich nawiązują do 
rozwiązań technicznych w JavaScripcie, 
sprawiając, że Wasza firma może jeszcze 
bardziej zidentyfikować się z odbiorcą. 

Global 
Koszt: 12 000zł 
Dostępnych pakietów: 1 

Modular  
Koszt: 6 000zł 
Dostepnych pakietów: 5 

Scope 
Koszt: 2000zł 
Dostępnych pakietów: 5 



Scope (2000 PLN) Modular (6000 PLN) Global (12 000 PLN)

Widoczność marki: publikacja logo na stronie 
internetowej konferencji; publikacja logo i opisu 

na profilu  na fan page meet.js na Facebooku 
✔ ✔ ✔

Rollup w przestrzeni sponsorów  ✔ ✔ ✔

Bilety na konferencję do wykorzystania dla 
pracowników lub na cele konkursowe 2 4 8

Stoisko na Targach Pracy JavaScript — ✔ ✔

Dołączenie materiałów do pakietu startowego dla 
każdego uczestnika — ✔ ✔

Oficjalne podziękowania w czasie konferencji oraz  
na fan page’u meet.js na Facebooku — ✔ ✔

Umieszczenie logo sponsora w filmach wydanych 
po konferencji na oficjalnym kanale Vimeo — ✔ ✔

Wyświetlanie logo sponsora na projektorach w 
przerwach między prelekcjami — — ✔

Akapit o sponsorze w mailingu do uczestników po 
zakończeniu konferencji — — ✔

Rollup na scenie (widoczny w materiałach video) — — ✔

Logo sponsora na identyfikatorach uczestników — — ✔

Możliwość 5 minutowego wystąpienia na scenie 
konferencji — — ✔

Możliwość zorganizowania konkursu na scenie 
konferencji — — ✔

zainteresowany niestandardowym pakietem? napisz: sponsorship@meetjs.pl

mailto:sponsorship@meetjs.pl?subject=


Zapraszamy serdecznie do skorzystania z niestandardowych metod 
promocji. Chcecie Państwo zaserwować naszym uczestnikom 
świeżą kawę, lody lub pyszne śniadanie? A może jesteście 
zainteresowani tytularnym sponsoringiem naszego after party? 
Bądźmy w kontakcie na sponsorship@meetjs.pl!

a może coś 
niestandardowego?

co sądzą o nas uczestnicy? 

I'm not a JS programmer. I'm mainly Java programmer, only 
sometimes have to do something in the frontend. This 
conference was very interesting to me, as a lot of 
stuff was new to me. 

It was really great. 

Event spokojnie mogę uznać za udany: bardzo dobra 
organizacja, świetni ludzie, ciekawe tematy. W ciągu całego 
dnia ludzie podchodzili do mnie, gratulowali głównie bloga, 
wywiązywały się ciekawe dyskusje, co było bardzo miłe. 

Czytam już któreś bardzo pozytywne sprawozdanie z 
meet.js Summit. Cieszy mnie, że w Polsce organizowane są 
imprezy w tej branży na światowym poziomie :) 

Brawa dla organizatorów –  zrobili kawał dobrej roboty. 
Konferencja w świetnej lokalizacji, w bonusie Gdańsk, który 
okazał się być bardzo ładnym miastem, dobre prelekcje, 
udane imprezy - to w zupełności powinno wystarczyć, by 
zadowolić 300 uczestników. 
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sponsorowali nas



sponsorship@meetjs.pl

porozmawiajmy!
+48 696 185 029
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