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KILKA SŁÓW
OD KOORDYNATORÓW

Sesja Linuksowa to dwudniowa konferencja poświęcona technologiom Open 
Source. Światowej sławy prelegenci odwiedzają ją co roku, żeby dzielić się swo-
ją wiedzą ale także uczestniczyć w tym niesamowitym wydarzeniu. 

Akademickie Stowarzyszenie Informatyczne organizuje Sesję Linuksową już po 
raz trzynasty. Lata doświadczeń nauczyły nas jak dobierać prelegentów i te-
maty,  żeby trafić do szerokiego grona odbiorców. Wiemy, że wolne oprogra-
mowanie staje się coraz bardziej popularne, dlatego zależy nam na tym, żeby  
rozpowszechniać ideę Open Source. 

Naszymi odbiorcami są eksperci i pasjonaci technologii Open Source oraz             
studenci, głównie Politechniki Wrocławskiej.  W zeszłym roku było to blisko 400 
osób.  

Gwarantujemy współpracę na najwyższym poziomie, oraz jesteśmy pewni, że  
nasze wspólne przedsięwzięcie odniesie sukces.

Z poważaniem
Dobrochna Przybyłek i Wojciech Czerpak

Koordynatorzy 13. Sesji Linuksowej



12. Sesja Linuksowa

2 dni

20 godzin prelekcji

17 prelegentów

11 200 wyświetleń na YouTube

400 uczestników



Sponsor

 1 000 PLN

- Umieszczenie własnych banerów na
 Middle Party
- Logotyp na identyfikatorach uczestników
- Fotorelacja z wydarzenia



Brązowy sponsor

2 500 PLN

- Logotyp na identyfikatorach uczestników
- Fotorelacja z wydarzenia
- Logotyp na plakatach i ulotkach
- Logotyp oraz dodatkowe informacje o firmie   
 w konferencyjnej aplikacji mobilnej
- Logotyp oraz dodatkowe informacje o firmie   
 na stronie internetowej wydarzenia  



Srebrny sponsor

4 500 PLN

- Logotyp na identyfikatorach uczestników
- Fotorelacja z wydarzenia
- Logotyp na plakatach i ulotkach
- Logotyp oraz dodatkowe informacje o firmie   
 w konferencyjnej aplikacji mobilnej
- Logotyp oraz dodatkowe informacje o firmie   
 na stronie internetowej wydarzenia 
- Możliwość rozstawienia stoiska firmowego
- Umieszczenie własnych banerów na Sali          
 wykładowej oraz na Middle Party



Złoty sponsor

7 000 PLN

- Logotyp na identyfikatorach uczestników
- Fotorelacja z wydarzenia
- Logotyp na plakatach i ulotkach
- Logotyp oraz dodatkowe informacje o firmie   
 w konferencyjnej aplikacji mobilnej
- Logotyp oraz dodatkowe informacje o firmie   
 na stronie internetowej wydarzenia 
- Możliwość rozstawienia stoiska firmowego
- Umieszczenie własnych banerów na Sali          
 wykładowej oraz na Middle Party
- Logotyp oraz informacja o firmie na portalach  
 społecznościowych
- Możliwość przeprowadzenia prelekcji            
 sponsorowanej



Partnerzy 12. Sesji



Kontakt do organizatorów

KOORDYNATOR
13. SESJI LINUKSOWEJ 

Wojciech Czerpak 
tel.: +48 513 134 020
e-mail: wojciech.czerpak 
      @sesja.linuksowa.pl

II KOORDYNATOR
13. SESJI LINUKSOWEJ 

Dobrochna Przybyłek
tel.: +48 725 849 800
e-mail: dobrochna.przybylek
       @sesja.linuksowa.pl


