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W imieniu Komitetu Organizacyjnego konferencji Jesień Linuksowa 2017 przypada

mi zaszczyt zaproszenia Państwa do współpracy przy organizacji tegorocznej 

edycji spotkania. Korzystając z okazji, pragnę zachęcić Państwa do zapoznania się z

naszą ofertą sponsorską.

We wrześniu już po raz piętnasty spotkają się na Jesieni Linuksowej miłośnicy GNU/Linuksa oraz

Wolnego i Otwartego Oprogramowania. W tym roku, by obchodzić jubileuszową edycję 

spotykamy się w nowej lokalizacji - w Ośrodku Muflon w Ustroniu.

Jesień Linuksowa pozostaje największym spotkaniem poświęconym tematyce Wolnego 

Oprogramowania i GNU/Linuksa, organizowanym przez Polską Grupę Użytkowników Linuxa.

Ten fakt w sposób szczególny motywuje nas do działania!

Zamierzamy kontynuować dobry zwyczaj zapraszania ciekawych prelegentów z zagranicy 

wystąpieniami. Lata ubiegłe pokazały, że takie działanie podnosi poziom merytoryczny oraz 

prestiż spotkania, a co za tym idzie, spotyka się ono ze zwiększonym zainteresowaniem 

uczestników i przekłada się na frekwencję. 

Dalszy rozwój wymaga silnych, solidnych partnerów i sponsorów, dlatego jestem głęboko 

przekonany, że Państwa udział we wspieraniu Jesieni Linuksowej 2017 przyniesie obu stronom 

szereg wymiernych korzyści. Gorąco zachęcam więc do zapoznania się z ofertą, 

którą przygotowaliśmy dla Państwa.

Łączę wyrazy szacunku,

Filip Kłębczyk

członek Zarządu Polskiej Grupy Użytkowników Linuxa (PLUG)

główny organizator Jesieni Linuksowej



INFORMACJE OGÓLNE

Jesień Linuksowa to ogólnopolska konferencja entuzjastów Wolnego Oprogramowania, organizowana 

siłami Polskiej Grupy Użytkowników Linuxa (PLUG). 

Nazwa, czas i miejsce

Jesień Linuksowa 2017, 22-24 września 2017 r.; http://www.jesien.org/

Ośrodek Wypoczynkowy „Muflon”, http://www.orw-muflon.com.pl/

położony w Beskidzie Śląskim.

Misja

Podnoszenie kwalifikacji, szerzenie dobrych praktyk, integracja środowiska entuzjastów Wolnego 

Oprogramowania w Polsce oraz wymiana doświadczeń z zakresu bardzo szerokiej gamy technologii 

związanych z systemem Linux. Z racji niewygórowanej ceny konferencji, grupę docelową stanowią 

zarówno studenci, uczniowie, jak i pracownicy firm czy instytucji.

Tematyka

Administrowanie różnymi obszarami systemu Linux oraz technologiami okołolinuksowymi. 

Bezpieczeństwo systemów i sieci, projekty serwerowe i desktopowe, najnowsze koncepcje, trendy 

i technologie. Aspekty organizacyjne i prawne związane z Wolnym Oprogramowaniem. 

Wymiana pomysłów i doświadczeń, prezentacje indywidualnych podejść do problemów.

Cele wsparcia sponsorskiego

Refundacja kosztów transportu oraz zakwaterowania zaproszonym gościom specjalnym.

Koszty związane z akredytacją i promocją imprezy: gadżety konferencyjne dołączane 

do tzw. starter-packa, który otrzymuje każdy uczestnik podczas meldunku w hotelu.

Metody wsparcia

1. Przekazanie darowizny w kwocie netto na cele statutowe PLUG. Potwierdzeniem będzie 

dokument KP lub zaświadczenie przekazania darowizny.

2. Zakup usługi sponsoringu bądź reklamy w firmie współorganizującej konferencję. W tym 

przypadku do wykorzystania pozostanie nam kwota pomniejszona o odprowadzone podatki.

http://www.jesien.org/
http://www.orw-muflon.com.pl/


oferta sponsorska

PAKIET PLATYNOWY

• tytuł Platynowego Sponsora Jesieni Linuksowej 2017, przyznawany na wyłączność 

(akceptujemy tylko jeden taki tytuł w ramach jednej edycji);

• ulokowanie stoiska reklamowego Sponsora w sąsiedztwie sali wykładowej;

• umieszczenie dwóch znaków firmowych Sponsora na każdej podstronie serwisu 

internetowego konferencji (np. znak firmy + znak produktu), wraz z łączami do stron 

internetowych wskazanych przez Sponsora, a także – niezależnie – w dziale 

„Sponsorzy” serwisu w rozmiarze większym od pozostałych, tak by unikalność 

Sponsora była wyraźnie identyfikowana;

• informacja o fakcie zostania Sponsorem w serwisach społecznościowych konferencji;

• do 5 min. prezentacji Sponsora na otwarciu konferencji;

• 90 minut czasu agendowego do dyspozycji Sponsora;

• możliwość przeprowadzenia ankiety wśród uczestników spotkania;

• możliwość przekazania do trzech wiadomości e-mail Sponsora wszystkim tym 

uczestnikom, którzy wyrazili zgodę na otrzymywanie informacji marketingowych;

• dołączenie do starter-packa gadżetów i materiałów promocyjnych Sponsora, takich jak

ulotki, foldery reklamowe, itp.;

• umieszczenie banneru lub rollupa reklamowego Sponsora w najbliższym sąsiedztwie 

ekranu, w głównej sali konferencyjnej imprezy;

• umieszczenie dodatkowych reklam Sponsora w uzgodnionych miejscach;

• informacja o sponsorowaniu głównej nagrody, o ile Sponsor ufunduje taką nagrodę;

• informacja o sponsorowaniu dodatkowych nagród, o ile Sponsor je ufunduje;

• możliwość wyświetlania logo Sponsora w przerwach między wykładami;

• nieodpłatny udział trzech przedstawicieli Sponsora w imprezie.

Cena: 12 000 zł netto



oferta sponsorska

PAKIET ZŁOTY

• tytuł Złotego Sponsora Jesieni Linuksowej 2017;

• ulokowanie stoiska reklamowego Sponsora w sąsiedztwie sali wykładowej;

• umieszczenie znaku firmowego Sponsora na każdej podstronie serwisu internetowego

konferencji, wraz z łączem do strony internetowej wskazanej przez Sponsora, a także 

– niezależnie – w dziale „Sponsorzy” serwisu;

• informacja o fakcie zostania Sponsorem w serwisach społecznościowych konferencji;

• 60 minut czasu agendowego do dyspozycji Sponsora;

• możliwość przekazania jednej wiadomości e-mail Sponsora wszystkim tym 

uczestnikom, którzy wyrazili zgodę na otrzymywanie informacji marketingowych;

• dołączenie do starter-packa gadżetów i materiałów promocyjnych Sponsora, takich jak

ulotki, foldery reklamowe, itp.;

• umieszczenie banneru lub standu reklamowego Sponsora w głównej sali 

konferencyjnej imprezy;

• umieszczenie dodatkowych reklam Sponsora w uzgodnionych miejscach;

• informacja o sponsorowaniu nagród, o ile Sponsor je ufunduje;

• nieodpłatny udział dwóch przedstawicieli Sponsora w imprezie.

Cena: 6 000 zł netto



oferta sponsorska

PAKIET SREBRNY

• tytuł Srebrnego Sponsora Jesieni Linuksowej 2017;

• ulokowanie stoiska reklamowego Sponsora w sąsiedztwie sali wykładowej;

• umieszczenie znaku firmowego Sponsora w dziale „Sponsorzy” serwisu, 

wraz z łączem do strony internetowej wskazanej przez Sponsora;

• informacja o fakcie zostania Sponsorem w serwisach społecznościowych konferencji, 

• 30 minut czasu agendowego do dyspozycji Sponsora;

• dołączenie do starter-packa gadżetów i materiałów promocyjnych Sponsora, takich jak

ulotki, foldery reklamowe, itp.;

• umieszczenie banneru lub standu reklamowego Sponsora w głównej sali 

konferencyjnej imprezy;

• informacja o sponsorowaniu nagród, o ile Sponsor je ufunduje;

• nieodpłatny udział jednego przedstawiciela Sponsora w imprezie.

Cena: 4 000 zł netto



oferta sponsorska

PAKIET BRĄZOWY

• tytuł Brązowego Sponsora Jesieni Linuksowej 2017;

• umieszczenie znaku firmowego Sponsora w dziale „Sponsorzy” serwisu 

wraz z łączem do strony internetowej wskazanej przez Sponsora;

• dołączenie do starter-packa gadżetów i materiałów promocyjnych Sponsora, takich jak

ulotki, foldery reklamowe, itp.;

• umieszczenie banneru lub standu reklamowego Sponsora w głównej sali 

konferencyjnej imprezy;

• informacja o sponsorowaniu nagród, o ile Sponsor je ufunduje.

Cena: 2 000 zł netto



oferta sponsorska

PAKIET GRAFITOWY

• tytuł Grafitowego Sponsora Jesieni Linuksowej 2017;

• umieszczenie znaku firmowego Sponsora w dziale „Sponsorzy” serwisu 

wraz z łączem do strony internetowej wskazanej przez Sponsora;

• dołączenie do starter-packa gadżetów i materiałów promocyjnych Sponsora, takich jak

ulotki, foldery reklamowe, itp.;

Cena: wsparcie rzeczowe (do negocjacji)



Gorąco zachęcam do kontaktu.

Filip Kłębczyk

e-mail: fklebczyk@gmail.com

GSM: +48 536 279 202

mailto:fklebczyk@gmail.com

