Kit patrocínio
16 de março de 2019
Unifametro – Fortaleza – Ceará

Apresentação
O Encontro de dev’s PHP é um evento de tecnologia organizado pela
comunidade PHP com Rapadura do estado do Ceará, nesta edição o
evento será realizado no dia 16 de março de 2019, no Centro
universitário Unifametro.
Contamos com a participação de palestrantes nacionais abordando
temas de altíssimo nível e conversas focadas na temática do evento:
crescimento e colaboração.
O evento será organizado exclusivamente por membros voluntários da
comunidade para que os custos sejam minimizados com o objetivo de
manter os preços dos ingressos o mais baixo possível. Dessa forma,
contamos com a colaboração de todos.

Sobre PHP com Rapadura
A PHP com Rapadura é uma comunidade de estudantes,
desenvolvedores, líderes de TI e amantes da linguagem de programação
PHP do Estado do Ceará.
Uma das maiores comunidades de PHP do Brasil fundada no dia 21 de
Setembro de 2014, ela tem a proposta de suprir a necessidade de
interação dos desenvolvedores já existentes e evangelizar uma nova
geração de desenvolvedores que está por vir. Atualmente, a comunidade
conta com mais de 2400 membros no grupo do facebook, e uma página
oficial com mais de 1670 curtidas.
Com vários eventos sendo realizados em todo o Estado, não apenas na
capital, mas também no interior, com o intuito de conectar mais e mais
amantes do PHP, sempre mudando o local dos eventos, com isso,
tentando gerar uma maior divulgação e democratizar o acesso de todas
as pessoas interessadas.

Faça parte dessa festa!

Porque participar?
●

●

Tornar a sua empresa visível e associá-la a um grande evento na área
desenvolvimento Web, com foco em PHP.
Promover as boas práticas entre os líderes e desenvolvedores do
Ceará

●

Promover as suas próprias competências ou soluções

●

Para entrar em contato com potenciais parceiras ou clientes

●

Ampliar sua rede dentro de um público qualificado

●

Identificar perfis de desenvolvedores disponíveis para recrutamento

Pacotes
Tipo

Descrição
●

●

Rapadura
Preta

●
●
●

Rapadura
de
Castanha
Rapadura
Batida

●
●
●

●
●

Investimento

Exposição do banner (da empresa) no palco do auditório
durante todo o evento;
Fala de 15 minutos na abertura do evento (pode ser
vídeo);
Possibilidade de distribuição de brindes da empresa;
Lista de emails dos participantes do evento;
Logo da empresa em todas as artes do evento (site,
crachás e etc.)

R$ 700,00

Agradecimento no final do evento;
Lista de emails dos participantes do evento;
Logo da empresa em todas as artes do evento (site,
crachás e etc.);

R$ 500,00

Agradecimento no final do evento;
Logo da empresa em todas as artes do evento (site,
crachás e etc.);

R$ 300,00

Entre em contato conosco
contato@phpcomrapadura.org
Encontre-nos:
Facebook: https://www.facebook.com/rapaduradopoder
Twitter: https://twitter.com/phpcomrapadura
Instagram: https://instagram.com/phpcomrapadura
Telegram: https://t.me/phpcomrapadura
Flick: https://www.flickr.com/photos/phpcomrapadura

