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Apresentação

Quem somos
PHPRS é o Grupo de Programadores PHP do Rio Grande do Sul.

Objetivo
O objetivo é difundir a linguagem de programação PHP por todo o estado,
aproximar os programadores da região, para que possam trocar ideias e se fortalecerem,
bem como realizar eventos para promover networking e troca de informações.

Sobre
A Comunidade de profissionais de tecnologia no estado cresce a cada ano. Um
exemplo desse crescimento é o grande número de meetups e eventos em outras
tecnologias presentes no RS, como Docker, WordPress, IoT, JavaScript e eventos como
BrazilJS e o FISL. Por isso no ano de 2016 começamos com uma nova iniciativa, realizar
meetups mensais de conteúdos diversos relacionado a PHP, onde realizamos encontros
em conjunto com outras comunidades como WordPress, Docker, Elastic, IoT, e também
encontros no interior do estado, buscando integrar e fomentar a troca de conhecimento
das comunidades de tecnologia de todo o estado. Além disso, estamos organizando pelo
segundo ano consecutivo o maior evento de PHP do estado para unir os profissionais e
estudantes do setor de Tecnologia da Informação, a Conferência PHPRS.
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Proposta Comercial - Conferência PHPRS
O evento
Um evento para a comunidade de Desenvolvedores PHP do Rio Grande do Sul,
voltado para o crescimento profissional, troca de experiências e networking. Fortalecendo
a linguagem e o mercado de trabalho do Rio Grande. O evento ocorrerá nos dia 12 e 13
de Maio de 2017 onde, no primeiro dia será realizado o nosso Workshop e no segundo
Palestras. Esperamos grande presença de empresas, profissionais e estudantes do setor
de Tecnologia da Informação.
No ano de 2016 realizamos a primeira edição da “Conferência PHPRS”, no qual
tivemos sucesso de público, esgotando os ingressos dias antes do evento e lotando o
auditório da Faculdade Senac Porto Alegre, com mais de 160 participantes.
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Para o ano de 2017 esperamos aumentar o número de participantes realizando o
evento em dois dias, com palestrantes locais, nacionais e internacionais, proporcionando
dois dias de compartilhamento de muito conteúdo.
Assim procuramos apoiadores financeiros, de divulgação ou que possa de alguma
maneira ajudar na realização do evento.

Apoio
Existem algumas necessidades mercadológicas para viabilidade do evento, assim
a missão do apoiador é auxiliar no atendimento das mesmas.
Abaixo, algumas das formas que é possível apoiar:
❖ Divulgação;
❖ Coffee Break;
❖ Confecção das Camisetas;
❖ Fotografo;
❖ Brindes;
❖ Outros.

Patrocínio
Diferente do apoiador o patrocínio é financeiro. O dinheiro serve para pagamento
de despesas do evento como passagens aéreas de palestrantes, hospedagem, brindes,
coffee break, fotografia, gravação, banners, camisetas, divulgação, etc:
Abaixo, as cotas de patrocínio e seus benefícios:
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Gold
A cota Gold de Investimento é R$ 1.200,00, garantindo ao patrocinador
presença de destaque em todos os meios de divulgação do evento.
❖ Banner no palco
❖ Stand no local do evento
❖ Logo grande no banner do evento;
❖ Logo grande no site do evento;
❖ Anúncio do nome e agradecimentos durante e no final do evento;
❖ Anúncio em redes sociais;
❖ Anúncio no mailing do evento;
❖ Flyers na pasta ou sacola do evento;
❖ 3 cortesias de acesso ao evento.

Silver
A cota Silver de Investimento é R$ 800,00, garantindo ao patrocinador
presença nos meios de divulgação do evento.
❖ Stand no local do evento
❖ Logo médio no banner do evento;

❖ Logo médio no site do evento;
❖ Anúncio do nome e agradecimento por parte da organização no final do
evento;
❖ Anúncio em redes sociais;
❖ Anúncio no mailing do evento;
❖ Flyers na pasta ou sacola do evento;
❖ 2 cortesias de acesso ao evento.
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Bronze
A cota Bronze de Investimento é R$ 500,00, garantindo ao patrocinador
presença nos meios de divulgação do evento.
❖ Logo pequeno no banner e no site do evento;
❖ Anúncio do nome e agradecimento por parte da organização no final do
evento;
❖ Anúncio em redes sociais;
❖ 2 cortesias de acesso ao evento.

Para maiores informações entre em contato com contato@phprs.com.br.

Atenciosamente.

Comissão de organização PHPRS

