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SZANOWNI PAŃSTWO 

Z ogromną satysfakcją przedstawiamy Państwu ofertę współpracy w przygotowaniu 6. JoomlaDay 

Polska, który będzie miał miejsce 23 i 24 września 2017 r. w Szczecinie. 

JoomlaDay służy promocji Joomla! oraz związanych z Joomla produktów i usług. Jeśli Państwa Firma 

oferuje rozszerzenia dla Joomla albo świadczy usługi takie jak hosting, szkolenia, audyty 

bezpieczeństwa, pozycjonowanie witryn i inne, to JoomlaDay jest wyśmienitą okazją, by dotrzeć ze 

swoją ofertą do dużej liczby potencjalnych klientów. 

JoomlaDay Polska organizowany jest na zasadach non-profit, siłami wolontariuszy Polskiego Centrum 

Joomla i Fundacji PCJ Otwarte Źródła. 

Na całym świecie JoomlaDay odbywają się dzięki wsparciu Sponsorów. Środki pozyskane od 

Sponsorów pozwolą nam sfinansować niezbędne koszty organizacyjne oraz druk materiałów 

promocyjnych. Nadwyżkę pieniędzy przeznaczymy na wsparcie innych przedsięwzięć służących 

rozwojowi społeczności Joomla. Na życzenie każdego Sponsora podpisujemy Umowę Sponsorską. 

Wszystkim, którzy zdecydują się sponsorować 6. JoomlaDay Polska oferujemy skuteczną platformę 

promocji oraz możliwość prezentacji swojej marki, produktów i usług: 

 przed konferencją, w trakcie i po konferencji, 

 w witrynie www.joomla-day.pl, 

 w witrynach Polskiego Centrum Joomla (joomla.pl oraz fundacja.joomla.pl), 

 w drukowanym programie JoomlaDay. 

Szczegółowe formy promocji oraz zakres świadczonych usług, określono w pakietach sponsorskich.  

Do wyboru proponujemy Państwu jeden z sześciu pakietów: 

 1 pakiet Głównego Sponsora, 

 2 pakiety Złotego Sponsora,  

 3 pakiety Srebrnego Sponsora, 

 4 pakiety Brązowego Sponsora, 

 20 pakietów Fundatora upominków, 

 Nielimitowaną ilość pakietów Mikro Partnera. 

Ufamy, że w zaproponowanej ofercie znajdą Państwo atrakcyjną propozycję, godną swoich możliwości 

i aspiracji. 

Już teraz zostań Sponsorem 6. JoomlaDay Polska i bądź z nami w Szczecinie, podczas 

najważniejszej imprezy Polskiej Społeczności Joomla.  
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5 POWODÓW, DLA KTÓRYCH WARTO ZOSTAĆ 

SPONSOREM JOOMLADAY POLSKA 

  

 
   

 

NOWI KLIENCI: 

Joomla od początku należy w Polsce do najpopularniejszych systemów 

zarządzania treścią witryn internetowych. To wielki rynek dla Twoich usług 

i produktów. 

DOBRA INWESTYCJA: 

Według wszystkich naszych zagranicznych gości dotychczasowe 

JoomlaDay w Polsce były najlepiej zorganizowanymi, w jakich 

uczestniczyli. W tym roku gwarantujemy jeszcze lepszą organizację. 

SZACUNEK, PRESTIŻ, UZNANIE: 

W jednej z największych na świecie społeczności Joomla wieści 

o naszych Sponsorach rozgłaszamy we wszystkich naszych kanałach 

informacyjnych, a podczas JoomlaDay uczestnicy nie raz usłyszą, że są 

na niej dzięki współpracy z Twoją Firmą! 
 

PRECYZYJNE DOTARCIE: 

W każdym JoomlaDay uczestnikami byli głównie profesjonaliści Joomla, 

kadra firm webmsterskich oraz pracownicy działów promocji instytucji 

wykorzystujących Joomla! w swojej codziennej pracy. Twoja oferta dotrze 

więc do osób decyzyjnych i najbardziej zainteresowanych. 

WZIERUNEK: 

12 lat PCJ to rozpoznawalna marka. Skorzystaj z niej w promocji swojej 

Firmy jako wrażliwego uczestnika wspólnoty Joomla, łączącego zarabianie 

pieniędzy z ofiarnością społeczną. 
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Przed konferencją i po konferencji 

 Logo sponsora na głównej stronie imprezy 

 Logo i profil sponsora (maks. 200 słów) na stronie 

prezentującej sponsorów 

 Informacja o sponsorze w profilach społecznościowych 

imprezy (Facebook, Google+, Twitter) 

 Reklama sponsora w sliderze witryny www. joomla.pl 

przez 21 dni 

 Prezentacja 3 produktów/usług sponsora w witrynie 

www.joomla.pl 

 Logo sponsora na stronach www.joomla.pl i 

fundacja.joomla.pl 

 Duże logo na identyfikatorze uczestnika 

Przez cały rok 

 Logo sponsora na planszy „Nasi Sponsorzy” na oficjalnych 

relacjach filmowych z prezentacji 

W trakcie konferencji 

 Duże logo sponsora na rollupach ustawionych w 

kluczowych punktach imprezy 

 Duże logo sponsora wyświetlane na ekranie w przerwach 

między prezentacjami 

 Duże logo sponsora wyświetlane na ekranach korytarzy 

Centrum INTERLAB 

 Możliwość ustawienia 4 rollupów (w tym 2 w sali głównej) 

 Reklama / upominek sponsora w torbie uczestników  

(warunek: dostarczenie w terminie) 

 Prezentacja (30 minut) na głównej sali 

 4 dwudniowe bilety 

W programie uczestnika 

 Duże logo w drukowanym programie JoomlaDay 

 Cała strona reklamowa (14 cm x 20 cm) w drukowanym 

programie JoomlaDay 

 Logo na okładce 

 

SPONSOR 

GŁÓWNY 

10  000 PLN
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Przed konferencją i po konferencji 

 Logo sponsora na głównej stronie imprezy 

 Logo i profil sponsora (maks. 160 słów) na stronie 

prezentującej sponsorów 

 Informacja o sponsorze w profilach społecznościowych 

imprezy (Facebook, Google+, Twitter) 

 Reklama sponsora w sliderze witryny www. joomla.pl 

przez 14 dni 

 Prezentacja 1 produktu/usługi sponsora w witrynie 

www.joomla.pl 

 Logo sponsora na stronach www.joomla.pl 

i fundacja.joomla.pl 

 Mniejsze logo na identyfikatorze uczestnika 

Przez cały rok 

 Logo sponsora na planszy „Nasi Sponsorzy” na oficjalnych 

relacjach filmowych z prezentacji 

W trakcie konferencji 

 Logo sponsora na rollupach ustawionych w kluczowych 

punktach imprezy 

 Logo sponsora wyświetlane w przerwach między 

prezentacjami 

 Logo sponsora wyświetlane na ekranach korytarzy 

Centrum INTERLAB 

 Możliwość ustawienia 3 rollupów (w tym 1 w sali głównej) 

 Reklama / upominek sponsora w torbie uczestników  

(warunek: dostarczenie w terminie) 

 Prezentacja (20 minut) na głównej sali 

 3 dwudniowe bilety 

W programie uczestnika 

 Logo w drukowanym programie JoomlaDay 

 ½ strony reklamowej (14 cm x 10 cm) w drukowanym 

programie JoomlaDay 

  

SPONSOR 

ZŁOTY 

6 000 PLN  
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Przed konferencją i po konferencji 

 Logo sponsora na głównej stronie imprezy 

 Logo i profil sponsora (maks. 120 słów) na stronie 

prezentującej sponsorów 

 Informacja o sponsorze w profilach społecznościowych 

imprezy (Facebook, Google+, Twitter) 

 Reklama sponsora w sliderze witryny www. joomla.pl 

przez 7 dni 

 Logo sponsora na stronach www.joomla.pl 

i fundacja.joomla.pl 

 Logo na identyfikatorze uczestnika 

Przez cały rok 

 Logo sponsora na planszy „Nasi Sponsorzy” na oficjalnych 

relacjach filmowych z prezentacji 

W trakcie konferencji 

 Małe logo sponsora na rollupach ustawionych 

w kluczowych punktach imprezy 

 Małe logo sponsora wyświetlane w przerwach między 

prezentacjami 

 Małe logo sponsora wyświetlane na ekranach korytarzy 

Centrum INTERLAB 

 Możliwość ustawienia 2 rollupów (w tym 1 w sali głównej) 

 Reklama / upominek sponsora w torbie uczestników  

(warunek: dostarczenie w terminie) 

 2 dwudniowe bilety 

W programie uczestnika 

 Małe logo w drukowanym programie JoomlaDay 

 1/4 strony reklamowej (7 cm x 10 cm)w drukowanym 

programie JoomlaDay 

 

SPONSOR 

SREBRNY 

3 000 PLN  
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Przed konferencją i po konferencji 

 Logo sponsora na głównej stronie imprezy 

 Logo i profil sponsora (maks. 80 słów) na stronie 

prezentującej sponsorów 

 Informacja o sponsorze w profilach społecznościowych 

imprezy (Facebook, Google+, Twitter) 

 Logo sponsora na stronach www.joomla.pl 

i fundacja.joomla.pl 

Przez cały rok 

 Logo sponsora na planszy „Nasi Sponsorzy” na oficjalnych 

relacjach filmowych z prezentacji 

W trakcie konferencji 

 Mniejsze logo sponsora na rollupach ustawionych 

w kluczowych punktach imprezy 

 Mniejsze logo sponsora wyświetlane w przerwach między 

prezentacjami 

 Mniejsze logo sponsora wyświetlane na ekranach korytarzy 

Centrum INTERLAB 

 Możliwość ustawienia 1 rollupu (bez możliwości 

umieszczenia w sali głównej) 

 Reklama / upominek sponsora w torbie uczestników  

(warunek: dostarczenie w terminie) 

 1 dwudniowy bilet 

W programie uczestnika 

 Mniejsze logo w drukowanym programie JoomlaDay 

 1/8 strony reklamowej (7 cm x 5 cm) w drukowanym 

programie JoomlaDay 

 
SPONSOR 

BRĄZOWY 

2 000 PLN  
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Przed konferencją i po konferencji 

 Logo sponsora i krótki opis (maks. 40 słów) na stronie 

sponsorów 

 Informacja o sponsorze w profilach społecznościowych 

imprezy (Facebook, Google+, Twitter) 

Przez cały rok 

 Logo sponsora na planszy “Nasi Sponsorzy” na oficjalnych 

relacjach filmowych z prezentacji 

W trakcie konferencji 

 Mniejsze logo sponsora na rollupach ustawionych 

w kluczowych punktach imprezy 

 Mniejsze logo sponsora wyświetlane w przerwach między 

prezentacjami 

 Mniejsze logo sponsora wyświetlane na ekranach korytarzy 

Centrum INTERLAB 

 Plansze z prezentacją sponsora podczas losowania nagród 

na JoomlaDay 

W programie uczestnika 

 Mniejsze logo w drukowanym programie JoomlaDay 

 

FUNDATOR 

UPOMINKÓW 

2 500 PLN 
(MIN 500 ZŁ GOTÓWKA)  
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Przed konferencją i po konferencji 

 Mniejsze logo partnera na stronie sponsorów 

 Informacja o partnerze w profilach społecznościowych 

imprezy (Facebook, Google+, Twitter) 

W programie uczestnika 

 Mniejsze logo w drukowanym programie JoomlaDay 

 

MIKRO 

PARTNER 

300 PLN 
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PORÓWNANIE PAKIETÓW SPONSORSKICH

PAKIET / ŚWIADCZENIE SPONSOR GŁÓWNY SPONSOR ZŁOTY SPONSOR SREBRNY 
SPONSOR 

BRĄZOWY 
FUNDATOR UPOMINKÓW 

Ilość pakietów 1 pakiet 2 pakiety 3 pakiety 4 pakiety 20 pakietów 

Cena 10 000 PLN 6 000 PLN 3 000 PLN 2 000 PLN 2 500 PLN (min. 500 gotówka) 

PRZED KONFERENCJĄ I PO KONFERENCJI 

Logo i profil sponsora na stronie JoomlaDay logo + opis max 200 słów logo + opis max 160 słów logo + opis max 120 słów logo + opis max 80 słów logo + opis max 40 słów 

Logo sponsora na głównej stronie imprezy TAK TAK TAK TAK NIE 

Logo sponsora na stronach joomla.pl i fundacja.joomla.pl TAK TAK TAK TAK NIE 

Informacja w mediach społecznościowych (FB, G+,Twitter) TAK TAK TAK TAK TAK 

Reklama sponsora w sliderze na www.joomla.pl 21 dni 14 dni 7 dni NIE NIE 

Prezentacja produktów/usług sponsora na www.joomla.pl 3 produkty / usługi 2 produkty / usługi 1 produkt / usługa NIE NIE 

Logo na identyfikatorze uczestnika DUŻE LOGO LOGO MAŁE LOGO NIE NIE 

      PRZEZ CAŁY ROK 

Logo sponsora na planszach z oficjalnych relacjach filmowych JoomlaDay TAK TAK TAK TAK TAK 

      W TRAKCIE KONFERENCJI 

Logo sponsora na rollupach ustawionych w kluczowych punktach imprezy DUŻE LOGO LOGO MAŁE LOGO MNIEJSZE LOGO MNIEJSZE LOGO 

Logo sponsora wyświetlane na ekranie w przerwach między prezentacjami DUŻE LOGO LOGO MAŁE LOGO MNIEJSZE LOGO MNIEJSZE LOGO 

Logo sponsora wyświetlane na ekranach korytarzy Centrum INTERLAB DUŻE LOGO LOGO MAŁE LOGO MNIEJSZE LOGO MNIEJSZE LOGO 

Możliwość ustawienia rollupów 

4  

(w tym 2 w sali głównej) 

3  

(w tym 1 w sali głównej) 

2  

(w tym 1 w sali głównej) 

1  

(w tym 0 w sali głównej) NIE 

Możliwość wrzucenia reklamy / upominku od sponsora do torby uczestnika 

(warunek: dostarczenie w terminie) TAK TAK TAK TAK NIE 

Prezentacja na sali głównej  TAK - max 30 minut TAK - max 20 minut NIE NIE NIE 

Bilety dwudniowe 4 bilety 3 bilety 2 bilety 1 bilet NIE 

Plansza z prezentacją sponsora podczas losowania upominków na JoomlaDay NIE NIE NIE NIE TAK 

      PROSPEKT UCZESTNIKA 

Logo w drukowanym programie JoomlaDay DUŻE LOGO LOGO MAŁE LOGO MNIEJSZE LOGO MNIEJSZE LOGO 

Reklama w drukowanym programie JoomlaDay Cała strona ½ strony (14cm x 10 cm) 1/4 strony (7 x 10 cm) 1/8 strony (7 x 5 cm) NIE 

Logo na okładce TAK NIE NIE NIE NIE 
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CMS JOOMLA! 

Joomla! jest jednym z najpopularniejszych systemów zarządzania treścią. 

Systemy zarządzania treścią (CMS) to aplikacje internetowe, które osobom bez przygotowania 

technicznego i informatycznego umożliwiają utworzenie i zarządzanie niemal dowolną witryną 

internetową. 

Joomla jest łatwy w instalacji, prosty w obsłudze i szybki w działaniu. Swoją popularność 

zawdzięcza projektantom i programistom, którzy stworzyli system złożony, ale łatwy 

w dostosowaniu do różnych potrzeb. 

Joomla jest dla każdego - dla doświadczonych i niedoświadczonych, dla początkujących 

projektantów I dla wytrawnych profesjonalistów. Każdy może zbudować z Joomla dla siebie lub 

firmy, bogatą w treści, atrakcyjną, nowoczesną witrynę internetową, wizytówkę lub serwis. 

Cokolwiek chce… 

Projektanci witryn i profesjonalne firmy mogą dzięki Joomla oferować swoim klientom 

w atrakcyjnych cenach dynamiczne strony internetowe, które swoimi możliwościami 

i prezencją skutecznie rywalizują z witrynami wartymi miliony dolarów. 

Joomla jest oprogramowaniem wolnym o otwartym kodzie źródłowym, wydanym na warunkach 

Powszechnej Licencji Publicznej. Każdy może korzystać z Joomla swobodnie oraz czytać, modyfikować 

i wykorzystywać jego kod we własnych projektach. 

Jeśli tylko umiesz korzystać z komputera i edytora tekstu, poradzisz sobie na pewno. Masz pełną 

kontrolę. Możesz publikować, co chcesz i kiedy chcesz. Z każdego miejsca na Ziemi. Teksty, obrazy, 

zdjęcia wprowadzisz i zredagujesz metodą: wpisz - kliknij - opublikuj! Prosto… łatwo... i szybko! 

Ktoś powiedział: Jeśli byłoby coś jeszcze prostszego, to nie musiałbyś nic robić!  
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POLSKIE CENTRUM JOOMLA 

PCJ jest ośrodkiem popularyzującym i rozwijającym Joomla w naszym kraju. Powstało wraz 

z narodzinami Joomla na przełomie sierpnia i września 2005 roku. 

Założycieli PCJ połączył zamysł zbudowania podstaw rozwoju Joomla w Polsce: witryny 

upowszechniającej projekt, forum użytkowników, serwisu pomocy, zespołu tłumaczeń. 

Swoje zadania PCJ realizuje za pomocą witryn. Aktualnie są to: 

 Centrum: www.joomla.pl - serwis informacyjny, 

 Pomoc: pomoc.joomla.pl - serwer pomocy i dokumentacji, 

 Forum: forum.joomla.pl - forum użytkowników, 

 Demo: demo.joomla.pl - witryna prezentacyjna, 

 Biblioteka: wiki.joomla.pl - biblioteka elektronicznej dokumentacji Joomla, 

 Dostępność: dostepny.joomla.pl - portal z darmowymi dostępnymi szablonami dla Joomla oraz 

o tworzeniu dostępnych treści na stronach www. 

Oto kilka faktów z dorobku PCJ: 

 wydanie tłumaczeń do ponad 80 edycji Joomla, 

 udostępnienie 30 polskich wydań z pełnym tłumaczeniem zaplecza i systemu pomocy, 

 spolonizowanie blisko 600 rozszerzeń, 

 realizacja projektu Kuźnia Dostępnych Stron 

 opublikowanie ponad 2700 artykułów – instrukcji i poradników w elektronicznej bibliotece 

dokumentacji Joomla!, 

 ogromne zasoby forum użytkowników - ponad 76 tysiące tematów i 348 tysiące wpisów, 

 Joomla 1.5 po polsku pobrano z witryny PCJ ponad milion razy, 

 tłumaczenia Joomla 2.5 pobrano ponad 446 tys. razy, a Joomla 3.x pobrano już ponad 20 tys. 

razy 

 witryny PCJ są w grupie najpopularniejszych w Polsce i na świecie.  



 

 

www.joomla-day.pl 

6. KONFERRENCJA JOOMLADAY POLSKA 

UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI, WZIEU, INTER-LAB 

SZCZECIN, 23 – 24 WRZEŚNIA 2017 

13 

 

O FUNDACJI PCJ OTWARTE ŹRÓDŁA 

Fundacja PCJ Otwarte Źródła została ustanowiona w 2011 roku w wyniku porozumienia grupy 

wolontariuszy skupionych w nieformalnym Polskim Centrum Joomla, aby wspierać PCJ w działaniach 

służących upowszechnianiu Joomla i wolnego oprogramowania. 

Misją Fundacji PCJ Otwarte Źródła jest promocja i upowszechnianie Joomla w Polsce, udostępnianie 

polskich tłumaczeń i dokumentacji, tworzenie platformy współdziałania użytkowników na rzecz rozwoju 

społeczeństwa informacyjnego oraz udzielanie wsparcia w stosowaniu Joomla. 

Swoje cele Fundacja PCJ Otwarte Źródła chce realizować poprzez działalność naukową,  

naukowo-techniczną, oświatową i kulturalną, m.in.: 

 prowadzenie i wspieranie prac nad lokalizacją systemu Joomla, czyli zapewnienie 

użytkownikom Joomla po polsku, 

 rozwijanie polskiej elektronicznej dokumentacji Joomla, 

 udzielanie pomocy w korzystaniu z Joomla i jego rozszerzeń, 

 utrzymanie i aktualizację polskiego serwera pomocy podręcznej, 

 działania promujące rozwój społeczeństwa informacyjnego, 

 organizowanie i wspieranie różnorodnych form edukacji, w tym kursów, konferencji, seminariów, 

odczytów, wystaw, prezentacji, 

 prowadzenie działalności wydawniczej i popularyzatorskiej oraz tworzenie i prowadzenie witryn 

www, 

 współpracę ze środowiskami, które mogą korzystać z Joomla jako narzędzia swojej 

działalności, 

 gromadzenie środków materialnych i finansowych, w tym prowadzenie działalności 

gospodarczej. 

Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może współdziałać z innymi podmiotami polskimi 

i zagranicznymi, a także podejmować starania o pomoc rzeczową i finansową. 
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ORGANIZATOR 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

KONTAKT:  

FUNDACJA PCJ OTWARTE ŹRÓDŁA 

ul. Pawła Stalmacha 2/7, 

41-500 Chorzów 

KRS 0000405789 

REGON 101335509 

NIP 769 221 95 56 

Rachunek bankowy: 

Alior Bank S.A. 

85 2490 0005 0000 4600 3226 2745 

IBAN PL 85 2490 0005 0000 4600 3226 2745 

BIC/SWIFT: ALBPPLPW 

 

Sebastian Dajnowiec 
- organizator konferencji –  

 
Tel.: +48 513 038 637 

E-mail: s.dajnowiec@joomla.pl 

E-mail: sebastian@dajnowiec.pl 
 

 

Justyna Michallek 
- organizator konferencji –  

 

Tel.: +48 694 599 626 

E-mail: j.michallek@joomla.pl  

  

Sławomir Rauchfleisch 
- organizator konferencji –  

 

Tel.: +48 607 660 662 

E-mail: s.rauchfleisch@joomla.pl 
  
www.joomla-day.pl 

www.facebook.com/JDayPoland 
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