Спонсорська пропозиція
2627 жовтня 2013 року в Києві відбудеться GDG DevFest Ukraine – найбільша подія для
фанатів технологій Google в Україні. Складатиметься вона з трьох частин:
●

саміт лідерів Google Developers Group з України, Німечини, Білорусії та Туреччини, 26
жовтня;

●

хакатон в рамках фестивалю, де змагатимуться найращі команди з усієї України, 26
жовтня;

●

конференція, що пройде в приміщенні надсучасного бізнес центру "101 Tower" у центрі
Києва, в програмі кіноути, 3 потоки доповідей від відомих спікерів, визначення
найактивнішої GDG групи в Україні, 27 жовтня.
Фестиваль щорічний і проводиться з 2012 року. Цьогоріч ми очікуємо на події близько

200 учасників з усієї України – розробників,
бізнесу.

стартапщиків, фрілансерів, інноваторів від

DevFest Ukraine  унікальна подія, оскільки збере одночасно найактивніших

організаторів локальних комюніті, найкращих розробників та людей, що йдуть в ногу з
новітніми технологіями з усієї України. Участь у почесній ролі її спонсора може дати Вашій
компанії массу можливостей для Public Relations, пошуку клієнтів і партнерів. Ваша підтримка
дозволить організувати і провести захід на високому рівні.
Організатор заходу: спільнота Google Developers Group в Україні – організація з 5річним
досвідом проведення успішних IT подій різного маштабу.
Пропонуємо Вам для ознайомлення пакети спонсорської підтримки, щоб оцінити
переваги всіх типів і обрати варіант, що підходить саме Вам.

Градації спонсорства
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+

+

+
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+

+
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Розміщення логотипу
на роздаткових
матеріалах

+

+

+

+

Можливість
розповсюдження
рекламної продукції

+



+ (під час
хакатону)



Можливість
розміщення
промостенду

+

+
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Згадка у
соціальних
мережах

+

+

+



2000$

1500$

мінімум 5 призів,
на суму не
менше 200$/шт.

розміщення
статті про
фестиваль на
своїх
інормаційних
ресурсах

Пропонована
спонсорська
підтримка

Якщо Ви хочете отримати інші переваги або можливості, котрі не наведені в таблиці, будь
ласка, звертайтесь до нас для обговорення.
Наші контакти:

devfest@gdg.org.ua
063 863 20 62  Віталік Засадний (Львів)
063 236 22 67  Володимир Іванов (Київ)

Щиро Ваші, організатори GDG DevFest Ukraine 2013.

