3º Encontro de Dev's PHP do Estado do Ceará

Kit Patrocínio
____________________
18 de Março de 2017
Faculdade Fametro, Fortaleza-CE

Apresentação
O que é o Encontro de Dev's PHP?
O encontro de Dev's PHP é uma iniciativa da comunidade PHP com Rapadura que visa reunir os
desenvolvedores, estudantes, entusiastas, e amantes da linguagem de programação PHP do Estado do
Ceará.
O evento tem um papel fundamental na disseminação, evangelização, profissionalização, e claro, a
inclusão de novos desenvolvedores, tornando assim o mercado cada vez mais especializado.

Data, local e organização
O III Encontro de Dev's PHP acontecerá no dia 18 de Março 2017, na Faculdade Fa metro, em
Fortaleza.
A programação detalhada dessa edição estará disponível no site do evento após o fechamento do Call
For Paper. http://encontro.phpcomrapadura.org

Quem é a comunidade 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.
PHP com Rapadura é uma das mais novas comunidades de PHP do Brasil mas que tem a taxa de
crescimento maior entre todas elas. 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 2300 membros no grupo do facebook, e uma página
oficial com mais de 1500 curtidas. E vários eventos são realizados em todo o Estado, não apenas na
capital.
A comunidade realiza vários eventos afim de conectar mais e mais amantes do PHP, sempre
mudando o local dos eventos, com isso, tenta gerar uma maior divulgação e democratizar o acesso de
todas as pessoas interessadas.
Conheça mais essa sobre a comunidade acessando nossas redes.

Porque participar?
•
•
•
•
•
•

Para tornar a sua empresa visível e associá-la a um grande evento na área
desenvolvimento Web, com foco em PHP.
Para promover as boas práticas entre os líderes e desenvolvedores do Ceará
Para promover as suas próprias competências ou soluções
Para entrar em contato com potenciais parceiras ou clientes
Para ampliar sua rede dentro de um público qualificado
Para identificar perfis de desenvolvedores disponíveis para recrutamento

PACOTES
Pacote

Descrição

Investimento

Diamante
(Qtd: 1)

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Divulgação da empresa em área privilegiada no site do evento
Divulgação nas redes sociais
Espaço para divulgação da empresa/projeto no dia do evento
4 entradas para o evento
Divulgação da empresa na abertura do evento (3 minutos)
Divulgação da logo na palestra de abertura do evento
Logo da empresa em todas as artes do evento.
Exposição do Banner da empresa no palco do evento
2 camisetas da comunidade
1 Espaço para Palestra

R$ 300,00

Ouro
(Qtd: 1)

•
•
•
•
•
•

Divulgação da empresa em área privilegiada no site do evento
Divulgação nas redes sociais
3 entradas para o evento
Divulgação da logo na palestra de abertura do evento
Logo da empresa em todas as artes do evento.
1 camiseta da comunidade

R$ 200,00

Prata
(Qtd: 1)

•
•
•
•
•

Divulgação da empresa em área privilegiada no site do evento
Divulgação nas redes sociais
2 entradas para o evento
Divulgação da logo na palestra de abertura do evento
Logo da empresa em todas as artes do evento.

R$ 120,00

Bronze
(Qtd: 2)

•
•
•
•

Divulgação da empresa em área privilegiada no site do evento
Divulgação nas redes sociais
1 entrada para o evento
Divulgação da logo na palestra de abertura do evento

R$ 60,00

Para mais informações entre em contato com nosso representante:
Alessandro Feitoza
(85) 9 8674-0502
eu@alessandrofeitoza.eu

