Plano de Patrocínio
A Comunidade PloneGov-BR, com apoio da APyB, do GDF e de setores chave do Governo Brasileiro,
tem a honra de hospedar a Plone Conference 2013 – maior evento de Plone do mundo, pela primeira
vez no Hemisfério Sul – e a PythonBrasil[9] – maior evento de Python do Brasil. As conferências serão
realizadas de 2 a 4 de Outubro, com treinamentos antes e Sprints depois.

O Evento
Plone Conference 2013
Plone Conference é o principal evento mundial do Content Management System (CMS) Plone, voltado
para desenvolvedores, gerentes, agências governamentais, instituições de ensino, estudantes e todos os
interessados em aprender mais sobre esta tecnologia. O evento reúne os principais desenvolvedores e
colaboradores da plataforma, oriundos de diversos países do mundo, além de possibilitar aos participantes
conhecerem relevantes casos de sucessos.
O Plone é um dos CMS mais usados no governo brasileiro: Brasil.gov, Presidência, Câmara dos Deputados,
Polícia Federal, CAIXA, TSE, TJDFT, STM, Serpro e Agência de notícias do Senado Brasileiro. Esta última recebe uma média de 9k visitantes por dia e mais de 15K em dias de pico na parte mais popular do portal do
Senado. É também usado em importantes sites internacionais como da CIA, FBI e NASA.
As edições anteriores do Plone Conference ocorreram em Arnhem (2012), São Francisco (2011), Bristol
(2010), Budapeste (2009), Washington DC (2008), Nápoles (2007), Seattle (2006), Viena (2005), Viena (2004)
e Nova Orleans (2003).

PythonBrasil[9]
A Python Brasil é o maior evento da América Latina sobre o Python e tem como objetivo disseminar a linguagem de programação entre seus usuários e interessados em todos os níveis de conhecimento, visando
as melhores práticas e aplicação desta poderosa tecnologia nas principais soluções de TIC.
Neste evento são apresentados casos de sucesso utilizando Python para a área de negócios, ciência, computação em nuvem, geoprocessamento, dispositivos móveis e no meio educacional. Palestrantes nacionais
e grandes contribuidores da linguagem Python no exterior estarão presente no evento.
As edições anteriores da Python Brasil ocorreram no Rio de Janeiro (2012), São Paulo (2011), Curitiba (2010),
Caxias do Sul (2009), Rio de Janeiro (2008), Joinville (2007), Brasília (2006) e Campinas (2005).

Agenda dos eventos
Treinamento: 30 de setembro e 1º de outubro (ESAF - Escola de Administração Fazendária, Brasília - DF)
Conferência: 2 a 4 de outubro (Centro de Convenções Ulysses Guimarães, Brasília - DF)
Job Fair: 4 de outubro (Centro de Convenções Ulysses Guimarães, Brasília - DF)
Sprints: 5 a 6 de outubro (Centro de Convenções Ulysses Guimarães, Brasília - DF)
Sprints pós-conferência: 8 a 11 de outubro (local a definir, João Pessoa - PB)

Público estimado
Treinamento: 200 a 350
Conferência e Job Fair: 600 a 800
Sprints: 100 a 150
Sprints pós-conferência: 30 a 50

Estrutura dos eventos
As conferências terão o formato de treinamentos, palestras, sprints, open spaces, palestras relâmpagos e
um salão de exposição para os patrocinadores.
Treinamento
O evento irá oferecer um número considerável de treinamentos com diversos cursos sobre Plone, Python e
tecnologias relacionadas em oito salas simultaneamente.
Keynote Speakers
O evento trará palestrantes de destaque, core developers, consultores que compartilharão suas experiências, mostrarão as tendências e apresentarão o Futuro do Plone e Python. Uma oportunidade de conhecer
profissionais que fazem diferença.
Sprint
Sprints são uma tradição da comunidade. São uma forma de imersão para melhoria do produto (código,
documentação, tradução, dentre outros) com participação de veteranos e de novos desenvolvedores. Reservamos dois dias após as conferências para os sprints em Brasília, com um plano para quebrar recordes
de público, e quatro dias para um sprint em João Pessoa.

Open Spaces
Open Space ou desconferência é uma forma de interação muito importante para o evento onde os participantes podem, durante as conferências, dinamicamente abrir espaço para discutir assuntos diversos, sem
necessidade de uma programação pré-estabelecida.
Palestras Relâmpago
Estas apresentações muito curtas são uma ótima maneira para as pessoas se envolverem mais na comunidade, aprender uns com os outros e dar a sua mensagem. O evento abrirá espaço para uma grande
quantidade de palestras relâmpago para os participantes.
Job Fair
É uma feira ou exposição para os empregadores, recrutadores e escolas para se encontrarem com potenciais candidatos a emprego.
Agência Oficial
A Bancorbrás será a agência de viagens oficial do evento, oferecendo vantagens aos participantes do evento tais como descontos em hotéis, passagens aéreas (conforme disponibilidade de assentos) e propostas
de pacotes turísticos. Durante a conferência a agência também terá um espaço físico na frente do Auditório
Master para atendimento aos participantes.

Divulgação
Nos sites
Ambos os eventos, Plone Conference e Python Brasil, possuem sites próprios para divulgação e contam
com o apoio de sites parceiros. Os patrocinadores são anunciados em ambos os sites:
• www.ploneconf.org
• www.pythonbrasil.org.br

Cobertura em eventos
Afim de prospectar patrocinadores e divulgar a Plone Conference 2013 e a PythonBrasil[9] estaremos
presentes em eventos destes segmentos tecnológicos e áreas correlatas:
•    Campus Party - São Paulo, BR - http://www.campus-party.com.br/2013
•    Consegi 2013 - Brasília, BR - http://www.consegi.gov.br/
•    EuroPython - Florence, IT - https://ep2013.europython.eu
•    FISL - Porto Alegre, BR - http://softwarelivre.org/fisl14
•    FLISOL - Brasília, BR - http://flisoldf.blog.br/2013/
•    Plone Open Garden - Sorrento, IT - http://www.abstract.it/en/abstract/initiative/plog-2013
•    Plone Symposium Latin America - Rosario, AR - http://ar.pycon.org/2013
•    Plone Symposium Midwest - Oshkosh, US - https://midwest.plonesymp.org/
•    PyCon US - Santa Clara, US - https://us.pycon.org/2013/
•    VI EnGitec - Brasília, BR - http://colab.interlegis.leg.br/wiki/VIEncontroGitec
•    World Plone Day - https://plone.org/events/wpd/
As comunidades de Plone e Python também divulgam as nossas conferências em suas palestras, seminários
e treinamentos. Nos meses que antecedem as conferências, realizaremos palestras sobre o CMS Plone e a
linguagem de programação Python em universidades locais.

Mídias sociais
Facebook, Twitter, Google+ de cada conferência.

Revistas de tecnologia
Dicas-L, Linux Magazine, A Rede, Revista Espírito Livre, dentre outras.

Mídias de governo
Será negociada a divulgação nos veículos públicos como TV Brasil, TV NBR, Agência Brasil, Radiobrás e
TV Senado.

Informativos
Releases, listas de email, pautas exclusivas, avisos de pauta, press-kits, contato direto com jornalistas e impressos.

Patrocínio
Este é um evento sem fins lucrativos. Todas as receitas serão provenientes de patrocinadores ou apoiadores.
Oferecemos uma ampla variedade de pacotes de patrocínio, adequada a organizações do governo brasileiro, empresas provedoras de soluções Plone e Python – locais e internacionais – e outras organizações.
Os planos de patrocínio das conferências Plone Conference e Python Brasil foram desenvolvidos para dar o
máximo de exposição à sofisticada audiência das conferências.

Pacotes de patrocínio
Por que patrocinar?
Patrocinando a Plone Conference 2013 e PythonBrasil[9] você e sua empresa terão oportunidade de atingir
um público de desenvolvedores, engenheiros de software, empresários, gerentes de TI e usuários de mais
de 30 países e todos os estados do Brasil.
Nossas conferências permitem que você:
• Participe de um evento altamente tecnológico com boa visibilidade para governo e empresas nacionais
e internacionais
• Conheça e compartilhe casos de sucesso
• Capacite sua equipe
• Construa relações com outras empresas e parceiros de negócio
• Alavanque seu negócio neste nicho de mercado
• Associe sua marca à iniciativas abertas e colaborativas de Software Livre
• Recrute cientistas, tecnólogos e desenvolvedores de ponta
• Ofereça seus produtos e serviços
• Obtenha reconhecimento de sua marca no Brasil e exterior

Pacotes
Diamante
Valor: R$36.000
Limite: 4
Estande
•    Espaço de destaque no Hall de entrada (4m2)
Exposição da Marca
•    Apresentação da logo nos sites da Plone Conference e Python Brasil, no rodapé de cada página
•    Apresentação da logo nas salas das conferências
•    Colocação de panfletos na sacola (fornecido pelo patrocinador)
•    Exposição da marca em guias das conferências para dispositivos móveis
•    Anúncio de patrocínio no Twitter (@ploneconf e @pythonbrasil)
•    Divulgação conjunta nas conferências destacando o patrocinador
Job Fair
•    Mesa reservada para recrutamento
•    Anúncio como empresa recrutadora nos sites das conferências
Passes
•    10 vagas para as conferências
•    10 vagas para treinamento

Platina
Valor: R$17.000
Limite: 4
Estande
•    Espaço de destaque no Hall de entrada (3m2)
Exposição da Marca
•    Apresentação da logo nos sites da Plone Conference e Python Brasil – no rodapé de cada página
•    Apresentação da logo nas salas das conferências
•    Colocação de panfletos na sacola (fornecido pelo patrocinador)
•    Exposição da marca em guias das conferências para dispositivos móveis
•    Anúncio de patrocínio no Twitter (@ploneconf e @pythonbrasil)
Job Fair
•    Mesa reservada para recrutamento
•    Anúncio como empresa recrutadora nos sites das conferências
Passes
•    5 vagas para as conferências
•    7 vagas para treinamento

Ouro
Valor: R$9.000
Limite: 8
Estande
•    Espaço de destaque no Hall de entrada (2,25m2)
Exposição da Marca
•    Apresentação da logo nos sites da Plone Conference e Python Brasil – no rodapé de cada página
•    Apresentação da logo nas salas das conferências
•    Colocação de panfletos na sacola (fornecido pelo patrocinador)
•    Anúncio de patrocínio no Twitter (@ploneconf e @pythonbrasil)
Passes
•    3 vagas para as conferências
•    5 vagas de treinamento

Prata
Valor: R$7.000
Exposição da marca
•    Apresentação da logo nos sites da Plone Conference e Python Brasil – no rodapé de cada página
•    Apresentação da logo nas salas das conferências
•    Colocação de panfletos na sacola (fornecido pelo patrocinador)
•    Anúncio de patrocínio no Twitter (@ploneconf e @pythonbrasil)
Passes
•    2 vagas para as conferências

Bronze
Valor: R$5.000
Exposição da marca
•    Apresentação da logo nos sites da Plone Conference e Python Brasil – no rodapé de cada página
•    Apresentação da logo nas salas das conferências
•    Colocação de panfletos na sacola (fornecido pelo patrocinador)
•    Anúncio de patrocínio no Twitter (@ploneconf e @pythonbrasil)
Passes
•    1 vaga para as conferências

Open Source Software
Valor: Livre
Limite: Somente disponível para comunidades OSS e Projetos
Exposição da marca
•    Apresentação da logo nos sites da Plone Conference e Python Brasil – No rodapé de cada página
•    Colocação de panfletos na sacola (fornecido pelo patrocinador)
•    Anúncio de patrocínio no Twitter (@ploneconf e @pythonbrasil)
Passes
•    1 vaga para as conferências

Opções à la carte (Podem ser adicionadas a outros pacotes)
Cordão e crachá
Valor: R$6.000
Limite: 1
Exposição da marca
•    Logo e texto no cordão
•    Logo no crachá
Passes
•    2 vagas para as conferências

Bolsa
Valor: R$7.000
Limite: 2
Exposição da marca
•    Logo na bolsa
Passes
•    2 vagas para as conferências

Camisetas
Valor: R$8.000
Limite: 3
Exposição da marca
•    Logo nas costas de cada camiseta das conferências
Passes
•    3 vagas para as conferências

Marca na sala de Open Space
Valor: R$2.000
Exposição da marca
•    Apresentação da logo na área e anúncios dos Open Spaces
•    Apresentação da logo nos sites da Plone Conference e Python Brasil – na página dos Open Spaces

Sprint pós-conferência
Valor: R$3.000
Exposição da marca
•    Apresentação da logo nas salas dos Sprints (2 dias)
•    Apresentação da logo nos sites da Plone Conference e Python Brasil – na página dos Sprints

Job Fair (Mesa)
Valor: R$1.000
Benefícios
•    Mesa reservada para recrutamento
•    Apresentação como recrutador na página de Job Fair nos sites das conferências
As propostas foram elaboradas pensando na melhor forma de proporcionar a participação da sua empresa no evento. Desta forma, estamos abertos a discutir e negociar os patrocínios de acordo com o seu
modelo negócio.

A Organização
PloneGov-BR
Esta comunidade, que durante a Plone Conference 2012 recebeu o Plone Awards, possui mais de 200 membros, entre funcionários do governo, profissionais independentes e empresas que prestam serviço para o
governo. É uma versão regional da iniciativa PloneGov e existe no Brasil desde julho de 2009.
Foi criada com o intuito de promover comunicação, troca de experiências, uso de boas práticas e incentivar
o desenvolvimento colaborativo do software de código aberto através de compartilhamento de código.

Algumas das nossas realizações recentes:
• World Plone Day 2012 – este é um dia para falar de Plone em todo mundo. O de Brasília recebeu mais
de 100 participantes em Brasília, além de eventos em seis outras cidades no país.
• Muitas apresentações Plone foram realizadas em diferentes organizações públicas, como o Interlegis,
Presidência da República e SERPRO.
• Brasília sediou o Plone Symposium South America 2012 (PSSA), com mais de 200 participantes do
Brasil, Argentina, Eslovênia, Estados Unidos, México e Venezuela.
• Como parte do PSSA, o Sprint contou com 25 participantes, dos quais 18 tornaram-se novos core
developers do Plone.

Associação Python Brasil
Uma organização sem fins lucrativos criada em 2007 para promover tecnologias Python e afins. A APyB tem
sido a principal força por trás do crescimento do Python dentro das organizações brasileiras financiando o
evangelismo do Python, promovendo encontros locais, patrocinando eventos e organizando anualmente
a Python Brasil – conferência brasileira de Python.
Ela fornecerá suporte financeiro e legal no Brasil à comunidade PloneGov-BR para organizar a Plone Conference 2013 e a PythonBrasil[9].

Relações Públicas
Usaremos os sites e twitters abaixo para compartilhar informações, antes, durante e após o evento:
•    www.ploneconf.org | @ploneconf
•    www.pythonbrasil.org.br | @pythonbrasil

Contatos
sponsor@ploneconf.org

