Kim jesteśmy?
GeekWeekWro#4 to tydzień pełen wiedzy, technologii i przede wszystkim zabawy!
W 2018 roku, zaczynając od 9 kwietnia, po raz czwarty będzie można wziąć udział w
spotkaniach grup, które działają we Wrocławiu! Inicjatorami wydarzenia są przedstawiciele
społeczności technologicznych i start-upowych Wrocławia.
Organizujemy GeekWeekWro po raz czwarty i możemy zapewnić, że w każdej poprzedniej
edycji tydzień pełen spotkań technologicznych cieszył się dużym powodzeniem. Same grupy
technologiczne zauważały przyrost liczby uczestników spotkań po GeekWeekWro.
W 3. edycji, która odbyła się na przełomie marca i kwietnia 2017 roku, miały miejsce 23
spotkania (prezentowane poniżej). Udział w nich wzięło około 1000 pasjonatów technologii.
Wszystko to zorganizowane przez 5 osób, przy współudziale 5 sponsorów i 7 patronach
medialnych.

Główne cele:
- Propagowanie wiedzy IT wśród wrocławskiej społeczności
- Pokazanie miasta Wrocławia jako silnego technologicznie i bogatego w różnorakie, prężnie
działające grupy z obszaru IT, tworzące markę i renomę miasta na Dolnym Śląsku, a także
w Polsce
- Skupienie w jednym czasie spotkań, dyskusji, prelekcji oraz rozrywki pod znakiem IT
- Możliwość spotkania z wybitnymi przedstawicielami branży IT, osobowościami marketingu,
technologii, organizatorami darmowych spotkań, warsztatów i konferencji
- Możliwość nawiązania nowych kontaktów branżowych wśród uczestników

Czego potrzebujemy:
- Środki finansowe na druk naklejek, plakatów i innych materiałów GeekWeekWro #4
- Środki finansowe na organizację konferencji w ostatnim dniu wydarzenia (catering, sala,
itp.)
- Upominki dla uczestników spotkań (gadżety od sponsora, książki, bony zniżkowe, itp.)
- Promocja GeekWeekWro w mediach sponsora

Korzyści dla firmy:
- Promocja firmy wśród programistów, testerów, osób chcących się przebranżowić i w ten
sposób dotarcie do potencjalnych pracowników
- Budowanie pozytywnego wizerunku firmy, jako wspierającej inicjatywy lokalne
- Możliwość pokazania innowacyjnej strony firmy, wspierającej ideę wymiany wiedzy oraz
wrocławskie społeczności technologiczne.

Pakiet Złoty - 3500 PLN ( dostępny 1)
▪ Tytuł złotego sponsora GeekWeekWro #4
▪ Możliwość przedstawienia krótkiej (ok. 10 minutowej) prezentacji o firmie w sobotę
na rozpoczęciu konferencji
▪ Logo i informacja o sponsorze na stronie www
▪ Informacja o sponsorze w mediach społecznościowych tj. Facebook, Twitter (fanpage
posiada ponad 1300 polubień, twitter ma ponad 80 śledzących) oraz innych środkach
przekazu, do których uda nam się przebić (jak lokalne gazety, radio)
▪ Logo sponsora na plakacie
▪ Informacja o firmie, prezentowana w postaci slajdu na początku spotkania każdej grupy biorącej
udział w wydarzeniu

▪ Możliwość wystawienia/zaprezentowania materiałów reklamowych podczas spotkania
wszystkich grup w sobotę

Pakiet Srebrny - 2000 PLN (dostępne 2)
▪ Tytuł srebrnego sponsora GeekWeekWro #4
▪ Logo i informacja o sponsorze na stronie www
▪ Informacja o sponsorze w mediach społecznościowych tj. Facebook, Twitter (fanpage
posiada ponad 1300 polubień, twitter ma ponad 80 śledzących) oraz innych środkach
przekazu, do których uda nam się przebić (jak lokalne gazety, radio)
▪ Logo sponsora na plakacie
▪ Informacja o firmie, prezentowana w postaci slajdu na początku spotkania każdej grupy biorącej
udział w wydarzeniu

▪ Możliwość wystawienia/zaprezentowania materiałów reklamowych podczas spotkania
wszystkich grup w sobotę

Pakiet Brązowy - 1000 PLN (dostępny bez ograniczeń)
▪ Tytuł brązowego sponsora GeekWeekWro #4
▪ Logo i informacja o sponsorze na stronie www
▪ Informacja o sponsorze w mediach społecznościowych tj. Facebook, Twitter (fanpage
posiada ponad 1300 polubień, twitter ma ponad 80 śledzących)
▪ Logo sponsora na plakacie
▪ Informacja o firmie, prezentowana w postaci slajdu na początku spotkania każdej grupy biorącej
udział w wydarzeniu

Zachęcamy do zapoznania się z naszą ofertą sponsorską, która może być
również wstępem do negocjacji indywidualnej oferty.
W razie dodatkowych pytań zachęcamy do kontaktu kontakt@geekweekwro.pl

