
BOILING FROGS SOFTWARE CRAFTSMANSHIP CONFERENCE

Języki programowania i frameworki stają się dla niektórych tematem “wojen technologicznych”. Według 
nas są one jedynie narzędziami. Można je wykorzystać na wiele sposobów i niezależnie od tego czy programu-
jesz w Javie czy np. w PHP, istnieje pewien uniwersalny zakres wiedzy i umiejętności, które są zawsze aktualne 
i odróżniają dobrego programistę od przeciętnego, ponieważ jakość kodu jest wartością będącą ponad konk-
retną technologią.

Wymiana doświadczeń związanych z używaniem różnych narzędzi i paradygmatów może zainspirować do 
znalezienia nowych sposobów na rozwiązywanie problemów w codziennej pracy. Celem naszej konferencji 
jest stworzenie do tego najlepszych warunków.
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O KONFERENCJI
Data: 24 marca 2018      Miejsce: Wrocławskie Centrum Kongresowe, ul. Wystawowa 1      Liczba uczestników: 1000

ADRESACI KONFERENCJI

Konferencja jest adresowana do progra- 
mistów wszystkich technologii, web 
developerów, architektów oprogramo- 
wania i liderów technicznych. 

JesteśmyJesteśmy otwarci także na studentów i 
hobbystów chcących poszerzyć własne 
kwalifikacje. Spodziewamy się uczestni- 
ków z całej Polski.

WYKŁADY

WW ramach konferencji odbędzie się 
szereg wykładów dotyczących szeroko 
pojętego Software Craftsmanship. Przy- 
kładowymi tematami, które zostaną po-
ruszone są: Test Driven Development, 
Domain Driven Design, polyglot pro-
gramming, programowanie funkcyjne, 
techniki programowania obiektowego, 
wzorce projektowe, paradygmaty pro-
gramowania i ich zastosowanie.

AFTER PARTY

ChcemyChcemy stworzyć przestrzeń dla wy-
miany doświadczeń, idei i pomysłów. 
Pokonferencyjne spotkanie, w mniej 
formalnej atmosferze, pozwoli na 
swobodną dyskusję z prelegentami 
jak i innymi uczestnikami konferencji. 

Odbędzie się ono w jednym z lokali w 
centrum Wrocławia.

Wstęp płatny od 169zł (early bird)
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 ZŁOTY  SREBRNY  BRĄZOWY

Wzmianka o sponsorze podczas otwarcia i zamknięcia konferencji

Logo na slajdzie wyświetlanym przed każdym nagraniem z prelekcji (publikowane na youtube.com po konferencji)

Logo na identyfikatorze uczestnika

Logo na wyświetlaczach z agendą na korytarzach

Miejsce na własne stoisko

Możliwość postawienia własnej reklamy na scenie obok prelegenta

Logo na stronie głównej Logo na stronie głównej boilingfrogs.pl

Logo wyświetlane na slajdzie podczas otwarcia i zamknięcia konferencji

Logo na rollupie promującym konferencję

Logo na plakacie promującym konferencję

Post o sponsorze w mediach społecznościowych

Możliwość umieszczenia ulotek i gadżetów na stole powitalnym

Odznaka “Jestem Sponsorem” do wstawienia na stronie sponsora

Możliwość zagospodarowania “chill room” (sala o powierzchni ok 27 m2) *Możliwość zagospodarowania “chill room” (sala o powierzchni ok 27 m2) *

Pierwszeństwo w wyborze miejsca

We wszystkich salach

W I pozycji

Cały slajd dla jednego sponsora

W I pozycji

W I pozycji

W I kolejnościW I kolejności

-

-

-

-

W jednej sali

W II pozycji

Slajd zbiorczySlajd zbiorczy

W II pozycji

W II pozycji

W II kolejności

Wybór miejsca na podstawie
kolejności wykupu pakietów

-

-

-

-

-

-

W III pozycjiW III pozycji

Slajd zbiorczy

W III pozycji

W III pozycji

W III kolejności

LIMIT SPONSORÓW

12 000 PLN

3

+23% VAT +23% VAT +23% VAT
8 000 PLN

10

3000 PLN

Bez limitu
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* Ograniczona liczba pomieszczeń, organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wyboru najlepszego pomysłu info@boilingfrogs.pl
www.boilingfrogs.pl
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