GopherCon Brasil 2017
Prospecto para Patrocinadores

Gopher no Brasil - baseado em um design de Renee French

https://2017.gopherconbr.org/

GopherCon Brasil 2017
Temos a alegria de anunciar a segunda GopherCon Brasil, o maior evento dedicado
exclusivamente a Go no Brasil e na América Latina!
Nosso público será principalmente membros da comunidade de desenvolvedores no Brasil, a
maioria trabalhando com Go, mas também iniciantes, líderes técnicos e arquitetos de software.
Em sua segunda edição, nós esperamos atrair 400 participantes! Essa expectativa é baseada
em nosso primeiro evento, outros workshops e menores eventos já realizados e número de
empresas no Brasil usando Go, dessa forma, acreditamos que não será problema atingir esse
número.
Também esperamos receber participantes de outros países já que a GopherCon Brasil é o
maior evento de Go na América Latina.
Um grande número de membros da comunidade Go tem trabalhado para fazer desta segunda
GopherCon um marco do uso da linguagem Go no Brasil e dessa maneira aumentar o seu uso
no cenário tecnológico brasileiro e sul americano nos próximos anos.

A GopherCon Brasil está comprometida em promover um ambiente sem discriminação para
todos. Com isso em mente, nós temos um Código de Conduta que esperamos que todos os
participantes sigam no local do evento e em outros eventos sociais relacionados ao evento.

Calendário do Evento
A conferência
Sexta 17 de Novembro
Sábado 18 de Novembro
Audiência estimada: 400 participantes

Workshop (adicional) de Go
Domingo 19 de Novembro
Audiência estimada: 150 participantes

Estrutura do evento
Keynote speakers
O evento contará com palestrantes importantes da comunidade Go compartilhando seus
conhecimentos, melhores práticas, experiência no uso e discutindo o futuro do Go.

Palestras
O evento é aberto para palestras da comunidade de desenvolvedores. Palestras serão de nível
básico, intermediário e avançado, assim como outras de interesse de todos os níveis. Nosso
escopo de palestras incluirá um longo espectro dentro do contexto do desenvolvimento da
linguagem Go.

Lightning talks
Dentro do espírito de ter um evento com uma grande variedade de tópicos, bem como
promover novos usuários a compartilhar seus conhecimento em Go nós iremos abrir o evento
para lightning talks com a duração de 7 minutos a 15 minutos.

Workshop
É um evento-aula de 1 dia adicional à conferência. Mais detalhes no website.

Locais
Florianópolis

A conferência acontecerá no Hotel Canasvieiras Internacional, que está localizado na praia de
Canasvieiras em Florianópolis, com uma excelente infraestrutura sendo um dos mais cobiçados
resorts da cidade.

Local da Conferência

A sala de conferência tem capacidade de acomodar bem 400 participantes, com multi
projetores e completo sistema de som a disposição. O Hotel oferece wifi de alta velocidade de
conexão para o evento.

Local do Workshop
O workshop no Domingo acontecerá no mesmo auditório da conferência com o ambiente
adaptado para a realização do workshop.

Promoção
A GopherCon Brasil conta com um website em Português, e também traduzido em Inglês:
● Português: https://2017.gopherconbr.org
● Inglês: https://2017.gopherconbr.org/en
Nós iremos promover a conferência, patrocinadores e palestrantes através do website e de
nossos canais de mídias sociais:
● Twitter: https://twitter.com/GopherConBrasil
● Facebook: https://www.facebook.com/gopherconbrasil

Categorias de patrocínio
Diamond - R$ 10.000 (3 slots disponíveis no momento)
-

Espaço para stand ou mesa em local destacado para distribuição de material
promocional
Instalação de Banners no hall do evento
Destaque no website do evento na área de patrocinadores
Logo em todo material da conferência
Logo em todos emails da GopherCon Brasil
Acesso ao mailing do evento
Anúncio no Twitter/Facebook (#GoBR17)
Anúncio de oportunidade de emprego da empresa
Oportunidade de distribuição de materiais promocionais e brindes
Dez (10) entradas para conferência

Gold - R$ 8.000 (8 slots disponíveis no momento)
-

Espaço para stand ou mesa em local destacado para distribuição de material
promocional
Instalação de Banners no hall do evento
Destaque no website do evento na área de patrocinadores
Logo em todo material da conferência
Anúncio no Twitter/Facebook (#GoBR17)
Oportunidade de distribuição de materiais promocionais e brindes
Oito (8) entradas para conferência

Silver - R$ 4.000
-

Logo em todo material da conferência
Anúncio no Twitter/Facebook (#GoBR17)
Oportunidade de distribuição de materiais promocionais e brindes
Quatro (4) entradas para conferência

Contato
Contate-nos em info@gopherconbr.org

