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SharePoint Saturday 
 

SharePoint Saturday to cykl międzynarodowych konferencji poświęconych platformie 

SharePoint i Office 365, organizowanych od 2009 r. przez SharePoint Communities na całym 

świecie (więcej: www.spsevents.org). Konferencje mają na celu umożliwienie dzielenia się 

wiedzą i swoimi doświadczeniami specjalistom pracującym na co dzień w technologii 

SharePoint i chmurowych rozwiązań Microsoft.  

Pierwsza edycja SharePoint Saturday Warsaw odbyła się 17 września 2016 r. Ponad 150 

użytkowników biznesowych oraz technicznych miało okazję, żeby zdobyć bezcenną wiedzę, 

podzielić się doświadczeniami i spotkać światowych liderów branży. 
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Podstawowe informacje 
 

Konferencja odbędzie się 1 kwietnia 2017 r. w siedzibie Microsoft Polska w Warszawie (Aleje 

Jerozolimskie 195A) w godzinach 9:00 - 16:00. Przewidujemy około 150 uczestników. Udział 

dla słuchaczy konferencji jest bezpłatny. 

 

Call for sponsors 
 

Jako organizacja not for profit, SharePoint Community może działać wyłącznie dzięki wsparciu 

sponsorów. SharePoint Saturday jest świetną okazją by dotrzeć do profesjonalistów z branży IT 

– zarówno architektów, deweloperów, jak i użytkowników biznesowych. W ramach współpracy 

proponujemy 3 podstawowe pakiety sponsorskie: Silver, Gold i Platinum. 
 

Pakiet Platinum 

o Goodie bags – możliwość dodania własnych materiałów promocyjnych  

o Główne logo na materiałach promocyjnych (m.in. plakaty, notesy) 

o Logo sponsora w slide deck podczas każdego wykładu 

o Obsługa konferencji ubrana w koszulki głównego sponsora  

o Reklamy na stronie www.spswarsaw.com, Facebooku i Twitterze (3 wpisy na 

Facebooku prezentujące firmę, możliwość zorganizowania 3 konkursów) 

o Stoisko w przestrzeni dla wystawców (stół + 2 krzesła) – pierwszeństwo wyboru 

miejsca  

o Informacje o uczestnikach wydarzenia – lista uczestników  

o Możliwość wystawienia 2 roll-upów, w sali wykładowej i części wystawienniczej 

Pakiet: 9000,00 PLN netto 

 

Pakiet Gold 

o Goodie bags - możliwość dodania własnych materiałów promocyjnych  

o Logo na materiałach promocyjnych (m.in. plakaty, notesy) 

o Reklamy na stronie www.spswarsaw.com, Facebooku i Twitterze (2 wpisy na 

Facebooku prezentujące firmę, możliwość zorganizowania 2 konkursów) 

o Stoisko w przestrzeni dla wystawców (stół + 2 krzesła) 

o Informacje o uczestnikach wydarzenia – lista uczestników 

o Możliwość wystawienia 1 roll-upa w sali wykładowej lub części wystawienniczej 

Pakiet: 4500,00 PLN netto 
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Pakiet Silver 

o Goodie bags - możliwość dodania własnych materiałów promocyjnych 

o Logo na materiałach promocyjnych (m.in. plakaty, notesy) 

o Reklamy na stronach www.spswarsaw.com, Facebooku i Twitterze (1 wpis na 

Facebooku prezentujący firmę, możliwość zorganizowania 1 konkursów) 

o Stoisko w przestrzeni dla wystawców (stół + 2 krzesła) 

o Informacje o uczestnikach - – lista uczestników 

o Możliwość wystawienia 1 roll-upa w sali wykładowej lub części wystawienniczej 

Pakiet: 2500,00 PLN netto 

 

Tradycyjnie po zakończeniu konferencji SharePoint Saturday uczestnicy spotykają się w barze, 

by porozmawiać ze sobą w luźniejszej atmosferze. Planujemy także loterię z nagrodami dla 

wszystkich słuchaczy. W związku z tym oferujemy 2 dodatkowe pakiety specjalne: SharePint oraz 

Raffle. 
 

Pakiet SharePint 

o Możliwość umieszczenia materiałów reklamowych na sali wykładowej 

o Goodie bags - możliwość dodania własnych materiałów promocyjnych 

o Logo na materiałach promocyjnych (m.in. plakaty, notesy) 

Pakiet: kwota do uzgodnienia z organizatorem 

Pakiet Raffle 

o Prezentacja sponsora podczas losowania nagrody 

o Goodie bags - możliwość dodania własnych materiałów promocyjnych 

o Logo na materiałach promocyjnych (m.in. plakaty, notesy) 

Pakiet: kwota do uzgodnienia z organizatorem 

 

W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt mailowy pod adresem 

contact@spswarsaw.com lub telefoniczny +48 501 767 960 

 

Dziękujemy za zainteresowanie wsparciem SharePoint Saturday Warsaw! 
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Miejsce wydarzenia: Microsoft Polska, Aleje Jerozolimskie 195 A, Warszawa 
 

 
Przestrzeń dla wystawców 

 
Sala wykładowa 
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SharePoint Saturday na świecie: 
 

 
SPS Nowy Jork 

SPS-Dubaj 
 

http://www.spswarsaw.com/
mailto:contact@spswarsaw.com

