
 

 
 
 

Oferta sponsorska 
 
 
Zostań sponsorem największej konferencji poświęconej WordPressowi 

w Polsce i dotrzyj do ponad 350 związanych z nim profesjonalistów 

 

 

 

 

 

 
WordCamp Lublin 2017, 2-4 czerwca 

2017.lublin.wordcamp.org 

https://2017.lublin.wordcamp.org/


Czym jest WordCamp? 
 

 
 

Co roku na całym świecie odbywają się WordCampy – spotkania twórców, użytkowników 

oraz przede wszystkim pasjonatów WordPressa. 

 
Są tu osoby opierające na nim swój biznes oraz ci, którzy po prostu go lubią. Wszyscy 

tworzą globalną społeczność wspólnie przyczyniając się do ciągłego rozwoju WordPressa. 

 
 
Dlaczego WordPress? 
 
WordPress to łatwe w użyciu i bezpłatne oprogramowanie, które udostępniane jest na 

otwartej licencji. Jest najpopularniejszym systemem edycji treści (CMS) na świecie - 27% 

wszystkich stron internetowych zostało wykonanych przy jego użyciu. Na WordPressie 

zbudować można wszystko: od niewielkiego, osobistego bloga do oficjalnej strony 

New York Timesa. 

 

 

Kim są uczestnicy? 
 

Uczestnikami konferencją są głównie: 

 

● programiści/koderzy - frontend oraz backend developerzy 

● DevOpsi, hardware’owcy, pracownicy działów IT i inżynierowie zabezpieczeń 

infrastruktury sieciowej 

● freelancerzy, tworzący aplikacje i rozwiązania internetowe 

● copyrighterzy, pracownicy agencji, działów PR i marketingu 

● blogerzy 

 

 
  



Kilka istotnych faktów z zeszłorocznej edycji - WordCamp Gdynia 2016: 
 

● 298 uczestników, w większości profesjonalistów WordPress 

● 31 prelegentów 

● 30% uczestników deklarowało zainteresowanie prelekcjami ze ścieżki developerskiej, 

30% ze ścieżki biznesowo-marketingowej, 28% case studies, 14% grafika/design 

● 70% uczestników wzięło udział w imprezie towarzyszącej 

● 80% uczestników zadeklarowało, że przyjedzie ponownie w kolejnym roku 
 
 
WordCamp Lublin 2017 (2-4 czerwca) 
 

Tegoroczne spotkanie w Lublinie będzie ósmym polskim WordCampem. Z roku na rok 

konferencja przyciąga coraz większą liczbę prelegentów oraz uczestników z kraju 

i zagranicy. 

 

Konferencja odbędzie się w dniach 2-4 czerwca br. i zgromadzi ponad 350 uczestników. 
Podczas tych 3 dni goście będą mogli wziąć udział w: 

 

● Contributor Day (2 czerwca) - ok. 50 uczestników 

● prelekcjach i praktycznych warsztatach (3-4 czerwca) - ok. 350 uczestników 

 

Więcej informacji o tegorocznej edycji konferencji dostępna jest pod poniższym adresem: 

 

https://2017.lublin.wordcamp.org/ 

 

 

Organizacja non-profit 
 

WordCamp to konferencja non-profit, wszystkie osoby zaangażowane w organizację pracują 

na zasadzie wolontariatu. Sprzedaż biletów pokrywa tylko połowę kosztów związanych 

z organizacją. Aby konferencja mogła się odbyć potrzebujemy sponsorów, którzy chcą 

wspierać społeczność WordPressa. 

  

https://2017.lublin.wordcamp.org/


Dlaczego warto zostać sponsorem? 

 
 
 

Jak pewnie wiesz WordPress jest wolnym oprogramowaniem tworzonym przez tysiące 

wolontariuszy z całego świata. A dzięki polskiej społeczności zarówno sam WordPress, jak 

i wiele wtyczek, np. WooCommerce, są w całości przetłumaczone na język polski. A Ty 

możesz z nich korzystać, kiedy wdrażasz strony i sklepy internetowe dla klientów. 

 

Dla firm zarabiających na WordPressie, WordCamp jest świetną okazją, aby dać coś od 

siebie społeczności, dzięki której mogą rozwijać swój biznes. Zostając sponsorem 

konferencji nie wymieniasz pieniędzy na reklamę, ale wspierasz WordPressa. 

 

Dzięki Tobie może on pozostać darmowym, wolnym oprogramowaniem, dostępnym dla 

każdego. Angażując się finansowo w organizację WordCampa stajesz się częścią skupionej 

wokół niego społeczności. 

 
 
 
Pakiety sponsorskie 
 

 ZŁOTY 

10 000 zł1 

SREBRNY 

5 000 zł1 

BRĄZOWY 

2 500 zł1 

PARTNER 

1 000 zł1 

MIKROSPONSOR 

350 zł 

bilety na WordCamp Lublin 2017 5 3 2 1 1 

zaproszenie na kolację dla gości 

specjalnych 

1 1 1 1 1 

podziękowanie w mediach 

społecznościowych 

x2 x1 x1 x1 x1 

oficjalny baner Facebook cover ✓ ✓ ✓ ✓ - 

logo, link i krótki opis na stronie 

Sponsorzy* 

✓ ✓ ✓ ✓ - 

logo na slajdach z podziękowaniem dla 

sponsorów 

✓ ✓ ✓ ✓ - 

udział w grze konferencyjnej** ✓ ✓ ✓ - - 



stoisko 360 cm 240 cm 120 cm - - 

dedykowany wpis na blogu*** ✓ ✓ ✓ - - 

podziękowanie w mailingu do 

uczestników 

✓ ✓ ✓ - - 

logo na slajdach wyświetlanych między 

prelekcjami 

✓ ✓ - - - 

logo na identyfikatorze większe mniejsze - - - 

logo na girlandach ✓ ✓ - - - 

logo na stronie głównej WordCampa ✓ - - - - 

logo na ściance sponsorskiej ✓ - - - - 

 
1 kwota netto, wystawiamy faktury VAT 

* limit do 700 znaków 

** dotyczy sponsorów, którzy będą fizycznie obecni na konferencji przy swoim stoisku 

*** limit do 2000 znaków; artykuł na bloga powinien z założenia być ciekawy dla czytelników, zastrzegamy sobie prawo do 

odrzucenia wpisu zawierającego sam opis oferty sponsora 

 

Uwaga: stoiska, ścianka sponsorska, girlandy, gra konferencyjna dostępne tylko w dniach konferencyjnych 3-4.06.2017 r. 
 

 

Oferta specjalna 
 

Dla sponsorów, którzy podpiszą umowę do 24.04.2017 r. przygotowaliśmy dodatkową 

ofertę: 

 

● pakiet Złoty - większe logo na plakatach reklamowych 

● pakiet Srebrny - mniejsze logo na plakatach reklamowych 

 

 

  



Jak jeszcze możesz zaangażować się 

w społeczność WordPressa? 

 
 
 

WordPress jest wolnym oprogramowaniem i może rozwijać się tylko dzięki zaangażowaniu 

takich osób jak Ty. Oprócz sponsorowania konferencji są jeszcze innes sposoby na 

okazanie wsparcia: 

 

● wyślij pracowników na konferencję, bilety dostępne są na poniższej stronie: 

 

https://2017.lublin.wordcamp.org/bilety/ 

 

● wyślij pracowników na Contributor Day -  specjalne spotkanie, podczas którego 

każdy będzie miał możliwość dołączenia do osób tworzących zarówno WordPressa 

jak i powiązanych z nim projektów: 

 

https://2017.lublin.wordcamp.org/czym-jest-contributor-day/ 

 

● zaangażuj się w lokalną społeczność jako prelegent, sponsor lub uczestnik na 

WordUpie - spotkania odbywają się regularnie w 9 polskich miastach (Warszawa, 

Kraków, Łódź, Wrocław, Poznań, Katowice, Lublin, Gdynia, Toruń): 

 

https://2017.lublin.wordcamp.org/kalendarz-wordupow/ 

 

● udostępniaj w repozytorium WordPressa wtyczki i motywy, które tworzysz na 

potrzeby swojej firmy 

 

● dziel się wiedzą, kodem i dobrymi praktykami, pomagaj edukować kolejne pokolenia 

użytkowników i programistów WordPress 

 

  

https://2017.lublin.wordcamp.org/kalendarz-wordupow/
https://2017.lublin.wordcamp.org/czym-jest-contributor-day/
https://2017.lublin.wordcamp.org/bilety/


Kontakt 
 

 
 

Jeśli jesteś zainteresowany jednym z pakietów sponsorskich skontaktuj się z naszym 

zespołem ds. sponsoringu: 

 

● Magdalena Paciorek - paciorek.magdalena@gmail.com - tel. 663 359 115 

● Mariusz Szatkowski - szatkowski.mariusz@gmail.com - tel. 729 108 200 

 

mailto:paciorek.magdalena@gmail.com
mailto:szatkowski.mariusz@gmail.com

