29JUNY - 2 JULIOL

Sobre l'esdeveniment
El Drupal Summer Barcelona és un esdeveniment que
aspira a ser anual, organitzat per la comunitat catalana
del Drupal amb l’objectiu de promocionar-ne l’ús.
L’entorn que ens ofereix Barcelona és immillorable
gràcies a què el sector TIC està l’alça i que la marca
Barcelona és un reclam per si sola. Això ens brinda
l’oportunitat de potenciar l’ús del Drupal a casa i
interconnectar l’ecosistema d’empreses,
desenvolupadors, dissenyadors, caps de projecte,
usuaris i altres professionals, i alhora donar a conèixer
l’ecosistema Drupal local a fora.

Recolza a desenvolupadors, dissenyadors
i drupalers durant 3 dies de sessions,
sprints, formacions i activitats socials.

Es cel·lebrarà al Citilab: Plaça Can Suris s/n
Cornellà de Llobregat, Barcelona.

Organitzador
El Drupal Summer Barcelona és organitzat per la
Comunitat Catalana del Drupal (Drupal.cat), comunitat
d'usuaris del Drupal en llengua catalana. Entenem
com a usuari tota aquella persona que, d'una manera
o altra, fa servir el Drupal. Per tant, qualsevol persona
interessada en aquest CMS pot formar part de la
comunitat i participar-hi activament.
Els organitzadors d’aquest esdeveniment hi
col·laborem de forma desinteressada i voluntària amb
l’objectiu de promocionar el Drupal.

Des de 2008 ens hem constituït com
a associació sense ànim de lucre per
tal de donar un millor suport a les
activitats de la comunitat de Drupal.cat.

Patrocini

100€

El Drupal Summer Barcelona neix amb els costos
mínims perquè l’esdeveniment sigui possible, utilitzant
la recaptació de la venda d’entrades per a pagar el
cost del lloguer de l’espai i el viatge dels ponents
destacats. De totes maneres, hi ha costos associats
com esmorzars i cafès, càtering per compensar
l’escassetat d’oferta gastronòmica al voltant del
Citilab i altres serveis.
Ajudar amb un patrocini suposa guanyar accés a la
comunitat tecnològica assistent i visibilitat a l’extensa
comunitat Drupal. Però, sobretot, suposa ajudar a tenir
un esdeveniment millor i amb més serveis, del qual els
assistents en surtin contents i vulguin repetir l’any
vinent. Per tant, patrocinar l’esdeveniment suposa
invertir en el creixement del Drupal.

El teu logo al web
El teu logo a tot el material imprès
Possibilitat de repartir regals entre els
assistents
1 entrada

patrocinis especials
Vols més visibilitat? Enguany oferim noves opcions de
patrocini, com el dinar que tant d’èxit va tenir l’any
passat.

DINAR

CAFÈS

500€

250€

(3 disponibles)

(2 disponibles)

Agraïments al web

Agraïments al web

El teu logo a tot el material imprès i al web

El teu logo a tot el material imprès i al web

Cartell al lloc on es serveixi el dinar

Cartell al lloc on es serveixi el cafè

Menció a les sessions d’obertura i clausura

Menció a les sessions d’obertura i clausura

3 entrades

2 entrades

loVE package

50€

Per a aquells que volen ajudar a que l’esdeveniment
sigui un èxit. Si valores l’impacte que poden tenir
Drupal i la seva comunitat ajuda’ns a que es puguin
oferir més serveis als assistents.

Agraïments al web
Samarreta de l’esdeveniment
1 entrada

COL·LABORA
Si estàs interessat a recolzar el Drupal Summer
Barcelona 2017 en qualsevol de les seves modalitats,
escriu un email a esdeveniments@drupal.cat

@drupalsummer
summer2017.drupal.cat

