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Apresentação
O que é o PHP com Rapadura - CONFERENCE?
É uma conferência de PHP organizada pela comunidade PHP com Rapadura do estado
do Ceará, nesta edição o evento será realizado no dia 09 de junho, na Universidade de
Fortaleza - UNIFOR.
Será um dia de muito aprendizado, muita mão na massa e, principalmente, de gente
“arretada da peste” que irá ampliar ainda mais seu networking. O evento contará com a
participação de palestrantes internacionais, grandes nomes nacionais com palestras de
altíssimo nível e conversas focadas na temática do evento: crescimento e colaboração.
O PCR CONFERENCE não será apenas um evento no qual você ganhará um certificado
para guardar na gaveta. Nele você desenvolverá seu currículo e, ao mesmo tempo,
vivenciará uma experiência incrível ao lado dos principais profissionais da área.
A conferência é organizada pela comunidade PHP com Rapadura está a frente da
organização, e como a conferência é executada exclusivamente por membros voluntários
da comunidade os custos são minimizados para manter os preços dos ingressos o mais
baixo possível. Dessa forma, contamos com a colaboração de todos.

Data, local e organização
A programação detalhada estará disponível no site do evento após o fechamento do Call
For Papers. http://conference.phpcomrapadura.org

Quem é a comunidade PHP com Rapadura?
A PHP com Rapadura é uma comunidade de estudantes, desenvolvedores, líderes de TI
e amantes da linguagem de programação PHP do Estado do Ceará.
Uma das mais novas comunidades de PHP do Brasil mas que tem a taxa de crescimento
maior entre todas elas. Fundada no dia 21 de Setembro de 2014, ela tem a proposta de
suprir a necessidade de interação dos desenvolvedores já existentes e evangelizar uma
nova geração de desenvolvedores que está por vir.
Atualmente, a comunidade conta com mais de 2400 membros no grupo do facebook, e
uma página oficial com mais de 1670 curtidas. Com vários eventos sendo realizados em
todo o Estado, não apenas na capital, mas também no interior, com o intuito de conectar
mais e mais amantes do PHP, sempre mudando o local dos eventos, com isso, tentando

gerar uma maior divulgação e democratizar o acesso de todas as pessoas interessadas.
Conheça mais essa sobre a comunidade acessando nossas redes.
Porque participar?
Para tornar a sua empresa visível e associá-la a um grande evento na área
desenvolvimento Web, com foco em PHP.
Para promover as boas práticas entre os líderes e desenvolvedores do Ceará
Para promover as suas próprias competências ou soluções
Para entrar em contato com potenciais parceiras ou clientes
Para ampliar sua rede dentro de um público qualificado
Para identificar perfis de desenvolvedores disponíveis para recrutamento
PACOTES
Pacote

Rapadura
Preta
(Qtd: 1)

Descrição

Investimento

● Exposição do Banner (da empresa) no palco do
auditório durante todo o evento.
● Fala de 5 minutos na abertura do evento (pode ser
vídeo).
● Possibilidade de Distribuição de brindes da empresa.
● Lista de emails dos participantes do evento.
R$ 700,00
● 3 Divulgações nas redes sociais do evento
● Logo da Empresa em todas as artes do evento (após a
confirmação)
● Logo da empresa na camiseta do evento (Se fechar
patrocínio até 29/05)
● Logo da empresa no slide de abertura do evento
● Logo da empresa no crachá do evento

Rapadura
de
Castanha
(Qtd: 1)

● Possibilidade de Distribuição de brindes da empresa.
● 2 Divulgações nas redes sociais do evento
● Logo da Empresa em todas as artes do evento (após a R$ 500,00
confirmação)
● Logo da empresa no slide de abertura do evento
● Logo da empresa no crachá do evento

Rapadura
Batida
(Qtd: 2)

● 1 Divulgação nas redes sociais do evento
● Logo da Empresa em todas as artes do evento (após a R$ 300,00
confirmação)
● Logo da empresa no slide de abertura do evento

Para mais informações entre em contato com nosso representante:
contato@phpcomrapadura.org

