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WSTĘP

Dziękujemy bardzo serdecznie za zainteresowanie się współpracą z
DevEnv.
Od pewnego czasu aktywnie współpracujemy z organizatorami
największych konferencji w Polsce jako "patron medialny". Wszystkie
artykuły powstałe w wyniku takiej kolaboracji dostępne są pod
adresem:
https://devenv.pl/kategoria/wydarzenia/

Staramy się, aby informacje na temat konferencji były unikalne i pisane
zgodnie z naszym "piórem".
Gotowe materiały dostarczane przez organizatorów są przydatne i
służą nam jako materiał pomocny w tworzeniu artykułów. Zależy nam
jednak na unikalnej treści prezentowanej na naszej stronie.
Jesteśmy zainteresowani również poszerzeniem możliwości
współpracy. Dlatego poniższa lista jest naszym wyjściowym
"standardem", ale przecież zawsze możemy zrobić wspólnie coś ekstra!

Co dwie kreatywne głowy, to nie jedna :)

WARUNKI WSPÓŁPRACY

KONFERENCJA KOMERCYJNA

Poniższe formy współpracy kierowane są do organizatorów
komercyjnych konferencji na terenie Polski.

ZAPOWIEDŹ

KONKURS

RELACJA

Oferujemy:

Oferujemy:

Oferujemy:

- artykuł zapowiadający
konferencję wraz z listą
polecanych wykładów z agendy
oraz kodem zniżkowy na bilet dla
naszych czytelników

- organizację konkursu za
pomocą strony www lub social
media którego nagrodą są
darmowe bilety

- dodatkowy artykuł z
materiałem multimedialnym
(zdjęcia / video) pełniący rolę
podsumowania konferencji
- bieżącą relację w social media

Oczekujemy:

Oczekujemy:

Oczekujemy:

- logo DevEnv umieszczone na
stronie www konferencji, w social
media oraz materiałach
promocyjnych
- kod zniżkowy dla czytelników
na minimum 10%

- przynajmniej jednego biletu,
który w ramach nagrody
możemy przekazać zwycięzcy

- dwóch biletów uprawniających
redaktorów DevEnv do
bezpłatnego udziału w
konferencji

Formy współpracy możemy łączyć w dowolnej konfiguracji.
Jesteśmy także otwarci na wszelkie propozycje.

WARUNKI WSPÓŁPRACY

KONFERENCJA DARMOWA

Formy współpracy z organizatorami konferencji darmowych na terenie
Polski będą rozpatrywane indywidualnie podczas ustaleń mailowych lub
telefonicznych.
ZAPOWIEDŹ

KONKURS

RELACJA

KONTAKT

W razie pytań pozostaję do Państwa dyspozycji pod:
- adresem e-mail: kontakt@devenv.pl
- numerem telefonu: +48 792 890 707
Z
APOWIEDŹ
Pozdrawiam,

Adrian Piętka

KONKURS

RELACJA

