
PHP com Rapadura
Kit Patrocínio (Sponsor Kit)

Evento: PHP com Rapadura Conference 2019

Data: 30 de Novembro de 2019 

Local: UniChristus - Campus Dionisio Torres



O que é a PHP com Rapadura?

Comunidade

Uma comunidade de 
estudantes, professores,  
desenvolvedores, 
empreendedores,  
profissionais de TI e 
entusiastas da linguagem 
de programação PHP do 
Estado do Ceará. 

Objetivo

Uma das maiores do Brasil 
fundada em 2014 com a 
proposta de suprir a 
necessidade de interação e 
profissionalização dos 
desenvolvedores já 
existentes e evangelizar 
uma nova geração de 
desenvolvedores no 
estado.

Atuação

Vários eventos realizados 
em todo o estado do 
Ceará, não só em Fortaleza 
mas também no interior, 
proporcionando uma 
maior divulgação e 
democratização do 
conhecimento, bem como 
fomentando o mercado de 
trabalho.



Objetivos

Inclusão

Preparar os novos devs

Servindo como uma ponte 
entre a escola/faculdade e 
o mercado de trabalho, 
preenchendo lacunas no 
currículo profissional dos 
novos desenvolvedores 
que estão surgindo.

Profissionalização

Elevar a qualidade

Melhorar o nível técnico 
dos profissionais que já 
estão no mercado, 
evitando uma 
obsolescência em seus 
conhecimentos, e 
aumentando sua 
produtividade

Inovação

O Ceará no topo

Com uma mão de obra 
mais qualificada as 
empresas do Ceará 
passam a oferecer 
melhores produtos e 
serviços, melhorando 
assim a economia local. 



Conference
O evento da PHP com Rapadura 

focado no alto nível de 
desenvolvimento.

Um evento que junta o networking,  o 
compartilhamento de conhecimento, 
e a colaboração, que contribuem de 

forma eficiente na formação de 
melhores pessoas e profissionais.



Um dia para 
fomentar a alta 
qualidade dos 
desenvolvedores 
PHP do Estado do 
Ceará

6 palestras de 40 minutos

2 coffee breaks de 30 minutos

08 horas de evento

Meta de 120 participantes

1 atividade de 30 minutos



Outros eventos, outras edições

Agora alguns dados coletados de outros eventos já realizados dentro e fora de Fortaleza.



2015

Quixadá: +120 
participantes.
Local: UniCatólica
Acesse as Fotos

2016 2017

PHPeste Fortaleza (Unifor)
273 Participantes 
Veja as Retratos

2018

MeetuPHP com Rapadura 
(Estácio Fortaleza).
 +120 Participantes

Veja como foi

2019

Darkmira Tour PHP em 
Fortaleza. 

+300 Participantes
Veja o que perdeu

1º Encontro de Devs PHP
em Fortaleza.
Veja as fotos

https://www.flickr.com/photos/phpcomrapadura/albums/72157657772704272
https://www.flickr.com/photos/phpcomrapadura/albums/72157661489413318
https://www.flickr.com/photos/phpcomrapadura/albums/72157703444437745
https://photos.google.com/share/AF1QipOAnSEciKtHngc1Ln5XLbcm_IRhKGls-7y3fZfqHF4QJI9RAsthStqHG0borSvIKw?key=aDY1YzYzRVdFSTJ3X21KUVdRMEVSejNuOFNNLUln
https://www.flickr.com/photos/phpcomrapadura/albums/72157669019189222








Pacotes e Valores
Tipo Descrição Investimento Quantidade

Rapadura 
Preta 
(Ouro)

● Exposição do banner (da empresa) no palco do auditório durante todo o evento;
● Fala de 15 minutos na abertura do evento (pode ser vídeo);
● Possibilidade de distribuição de brindes da empresa;
● Logo da empresa em todas as artes do evento (site, crachás, redes sociais);
● Divulgação da empresa nas redes sociais da comunidade
● 1 Envio de email para a lista de participantes (mandado por nós)
● 4 camisetas da comunidade
● 5 entradas pro evento
● Agradecimentos na abertura, durante e no final do evento

R$ 700,00 1  0

Rapadura de 
Castanha 
(Prata)

● Agradecimento no final do evento;
● Logo da empresa em todas as artes do evento só não no crachá (site e redes sociais);
● Possibilidade de distribuição de brindes da empresa;
● Divulgação da empresa nas redes sociais da comunidade
● 2 camisetas da comunidade
● 3 entradas pro evento
● agradecimentos na abertura e no final do evento

R$ 500 2  1

Rapadura 
Batida
(Bronze)

● Agradecimento no final do evento;
● 1 entrada pro evento
● 1 camiseta da comunidade
● Divulgação da empresa nas redes sociais da comunidade

R$ 300 3  2



Faça parte 
dessa história

Faça parte da comunidade de PHP 
mais arretada do mundo

Contatos

Facebook (Grupo): 
https://fb.me/RapaduraDoPoder
Facebook (Página): 
https://fb.me/groups/RapaduraDoPoder
Telegram: 
https://t.me/PHPcomRapadura
Twitter: 
https://twitter.com/phpcomrapadura
Instagram: 
https://instagram.com/phpcomrapadura
Email: 
contato@phpcomrapadura.org

https://fb.me/RapaduraDoPoder
https://fb.me/groups/RapaduraDoPoder
https://t.me/PHPcomRapadura
https://twitter.com/phpcomrapadura
https://twitter.com/phpcomrapadura

