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Mamy przyjemność zaprosić Państwa do  
wsparcia organizacji szóstej edycji konferencji 

WordCamp Polska, która odbędzie się  
w dniach 12 i 13 września 2015 roku  

w Krakowie. 

Wierzymy, że tego typu wydarzenie stanowić 
będzie doskonałą okazję do zaprezentowania 

Państwa firmy wśród szerokiego grona  
programistów, blogerów oraz użytkowników  

najpopularniejszego CMS na świecie.
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80 
milionów stron na świecie

opartych na WordPress 62%
stron opartych o CMS 
korzysta z WordPress

62%
stron opartych o CMS 
korzysta z WordPress

24 
wersje systemu 

od 2003 roku
6 

wpisów co 
sekundę*

* publikują 
   użytkownicy    
   WordPress
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WordCamp jest konferencją skierowaną do specjalistów, nie tylko z Polski, 
zajmujących się WordPressem. Znajdują się wśród nich programiści PHP, 
JavaScript oraz technologii front-endowych (HTML, CSS). WordCamp Polska 
przyciąga również blogerów, osoby związane z designiem i projektowaniem 
interfejsów, SEO, dostarczaniem hostingu czy prawem internetowym.  
Chcemy aby WordCamp w Krakowie był miejscem wymiany doświadczeń  
w zakresie metod tworzenia oprogramowania, usability, accessibility oraz 
projektowania aplikacji webowych, jak również promowania najnowszych 
technologii internetowych dostępnych na rynku.

W ramach WordCamp 
Polska przygotowu- 
jemy również Contri- 
butors Day, który 
umożliwi uczestnikom 
wniesienie własnego  
wkładu w rozwój 
WordPressa i pracę 
nad źródłem CMSa 
zasilającego ponad 
23% stron na całym 

świecie. Dla wielu uczestników będzie to pierwsze spotkanie z pracą nad  
kodem tak dużego projektu. 

WordCamp Polska w Krakowie, oprócz dwóch dni prelekcji, wymiany  
doświadczeń i warsztatów, jest również miejscem spotkań i nawiązywania 
kontaktów pomiędzy profesjonalistami, nie tylko z Polski. 



WordCamp Polska 2015                                                                                       str 5

Konferencja gromadzi eksper- 
tów z całego świata, między 
innymi z Niemiec, Stanów  
Zjednoczonych czy Japonii.  
W konferencji biorą udział 
również właściciele agencji, 
menedżerowie, szkoleniowcy, 
prawnicy, graficy, pozycjonerzy, 
administratorzy sieciowi oraz 
użytkownicy platformy Word-
Press: blogerzy i właściele 
stron internetowych. Zamierza- 
my skupić się również na promowaniu wydarzenia wśród studentów.  
W 2015 roku planujemy gościć w Krakowie 350 osób.

WordCamp Polska jest naj- 
ważniejszym wydarzeniem 
w społeczności WordPress, 
powinien więc odbyć się 
w nietuzinkowym miejscu. 
Dlatego WordCamp w Krako- 
wie odbędzie się w najnowo- 
cześniejszym w Polsce Cen-
trum Konferencyjnym ICE 
Kraków, położonym przy 
Rondzie Grunwaldzkim,  
w samym sercu Krakowa, 
naprzeciw Wzgórza Wawel-
skiego.  
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Jego profesjonalne sale 
pozwalają na dowolną 
aranżację wydarzenia  
w zależności od potrzeb 
organizatorów. Nie bez  
przesady hasłem prze-
wodnim ICE Kraków jest 
“All you need to enjoy your 
meeting”. Przestronne 
i jasne foyer pozwoli na 
profesjonalną prezentację  
Państwa firmy wśród  
uczestników konferencji. 

Jesteśmy pewni, że wsparcie ze strony Państwa firmy pozwoli konferencji  
WordCamp Polska 2015 rozwinąć się w niezapomniane wydarzenie, 
porównywalne lub przewyższające jakością większość europejskich konfe- 
rencji tego typu. Z naszej strony obiecujemy dołożyć wszelkich starań aby 
WordCamp w Krakowie stał się wyjątkowym wydarzeniem dla uczestników. 

Prosimy zapoznać się z przygotowanymi przez nas pakietami sponsorskimi.

Organizatorzy 
Katarzyna Karus-Wysocka

Marcin Wolak

Zdjęcia z poprzedniej edycji WordCamp - Wojtek Równanek ( http://www.rownanek.art.pl/ )
Wizualizacje Centrum Konferencyjnego ICE ©Ingarden & Ewý – Architekci ( http://www.icekrakow.pl/ )
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PLATYNA ZŁOTO SREBRO BRĄZ PARTNER

Ilość dostępnych pakietów 1 3 5 bez limitu bez limitu

1 strona 1/3 strony 1/5 strony

Strona 
główna

Strona 
“sponsorzy”

Strona 
“sponsorzy”

Strona 
“sponsorzy”

Strona 
“sponsorzy”

na stronie internetowej

Wzmianka na twitter 3 2 1

Wzmianka na facebook 3 2 1

Logo na ID

Logo na smyczy

Video sponsora odtwarzane 
w przerwach

Logo sponsora wyświetlane 
pomiędzy prelekcjami

Rollup/stand na scenie

Rollup/stand we foyer

Możliwość dołączenia ulotek, 
gadżetów do materiałów dla
uczestników

Stoisko sponsorskie na czas trwania 
konferencji 3 metry 1 metr 1 metr

Pierwszeństwo w ustawieniu stoiska

Możliwość przeprowadzenia 
konkursu

Bilety VIP 1 1 1 1 1

Bilety standard 3 2

Zaproszenie na kolację  
dla prelegentów i sponsorów 1 1 1

Koszt pakietu (netto) 10 000 zł 5 000 zł 2 500 zł 1 000 zł > 300 zł
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Q: Ilu uczestników zamierzacie zgromadzić na konferencji?
A: Planujemy zgromadzić 350 osób z całej Polski. Na poprzedniej edycji 
w Warszawie pojawiło się ponad 220 uczestników. W samym Krakowie 
na cyklicznych spotkaniach WordUp pojawia się od 50 do 100 osób.

Q: Do kiedy muszę zapłacić?
A: W ciągu 10 dni od zgłoszenia chęci sponsorowania podpiszemy  
z Państwem umowę sponsorską. Płatności będziemy kolekcjonować  
w lipcu 2015 roku, więc mają Państwo odpowiednią ilość czasu na  
zaplanowanie budżetu. Za każdą płatność wystawimy fakturę VAT.

Q: Czym różni się bilet VIP od Standard? 
A: Bilet Standard zawiera w sobie:

• wejście na teren WordCampa,,
• wejście na Afterparty
• wejście na Contributors Day
• przekąski i napoje w czasie trwania konferencji
• koszulka konferencyjna,
• kupony na napoje w trakcie Afterparty. 

      Bilet VIP zawiera wszystko to co Standard oraz dodatkowo:
• okolicznościowa torba z grafiką przygotowaną  

specjalnie na WordCamp,
• kubek z grafiką z WordCampa
• okolicznościową wycieczka po Krakowie  

(szczegóły dopiero są ustalane). 
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Katarzyna Karus-Wysocka
tel.:   791 590 600
mail: katarzyna@hellostudio.eu

Marcin Wolak
tel.:   884 841 004
mail: kontakt@marcinwolak.pl




