
MEDIA KIT

"Pela comunidade e para a comunidade."

http://fossday.org/



O início
2018

O FOSSDay começou em 2018 em

Lajeado com o primeiro evento. Junto

com demais entusiastas de tecnologia e

Software Livre criamos um evento

diferente para comunidade.

Utilizando o formato de comunidade de

Software Livre, os eventos proporcionam

imersão em conhecimento, inovação e

oportunidades.



De 2018 até o momento,  foram

realizados 5 eventos. 

O primeiro evento foi em 05 de Maio de

2018, em Lajeado, na Univates. Tivemos

palestras com pessoas influentes na área

de Software Livre, Open Source e

Tecnologia, como: Luiz Rauber

Rodrigues, Pablo Dall'Oglio, Régis

Tomkiel, Cesar Brod e Jon "Maddog" Hall.

Nesse dia tivemos cerca de 70 pessoas

participando do evento.



Ainda durante o ano de 2018, o

FOSSDay também esteve presente na

cidade de Pelotas, na universidade

Federal, no dia 12 de Maio. Nesse dia o

evento teve a participação de Régis

Tomkiel, Cesar Brod, Jon "Maddog" Hall

e do professor Eduardo Monks.

Cerca de 200 pessoas estiveram

presentes no evento.



No dia 22 de Setembro de 2018, ocorreu a

edição de Bento Gonçalves, também no

Rio Grande do Sul. O evento contou com

a participação de: Dionatan Simioni

(Diolinux), Rafael Dutra e Diego Souza

falando de Docker e Assembly, Régis

Tomkiel falando sobre MVP, Cesar Brod

com a LPI (Linux Professional Institute),

Eduardo Pittol falando de WordPress,

Diego Moreira Matos falando sobre MVP

Microsoft, dentre outros. 

Público de aproximadamente 90 pessoas

participantes.



Em 2019 continuamos com a tradição

do FOSSDay. No dia 04 de Maio, mais

uma edição em Lajeado-RS. 

Tivemos como palestrantes do evento

Régis Tomkiel falando de React Native

(https://youtu.be/cFGyopy1_64),

 Jônatas Chagas Júnior tratando sobre

Home Office, Diego Henicka

abordando Desenvolvimento de

Software, dentre outros. 

Tivemos em torno de 100

participantes neste dia de evento.

2019



Em Bento Gonçalves, o evento ocorreu

no dia 28 de Setembro de 2019.

Tivemos palestras com: David da Rosa

falando de Gamificação, Diego

Henicka sobre mongoDB, Igor Santos

(PHPRS) palestrou sobre  Modern PHP,

Fabio Benedito falando sobre

Segurança de Sites e Diego Maia

esteve palestrando sobre Segurança

de Aplicativos Android.



2020

No ano de 2020 não tivemos uma

edição presencial do FOSSDay por conta

da pandemia. Então, decidimos

enfrentar um novo desafio e fazer um

evento online, que irá ocorrer no dia 07

de Novembro, com 5 horas de duração.

Das 14hrs até as 19hrs.



O evento é organizado por

Régis Tomkiel , Mateus Roveda

e Cleomar Schmitzhaus .



PLANOS DE PATROCÍNIO:

R$ 150,00

- Todos os itens do

plano anterior;

- Logo nos banners

de divulgação do

evento.

R$ 300,00

- Todos os itens do

plano anterior;

- Logo em mídias

impressas

(camisetas, adesivos,

banners).

R$ 50,00

- Logo na aba de

Patrocinadores do

site;

- Divulgação nas

redes sociais.



APOIO/PATROCÍNIO:

- Você se torna um apoiador fornecendo brindes

(cursos, jogos, descontos, e-books, entre outros).

- Logo na aba de

Apoiadores do site;

- Divulgação nas

Redes Sociais.



Nossas Redes

@FOSSDay @fossday_RS http://fossday.org/


