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Představení 

WordCamp Praha 2017 bude čtvrtý WordCamp v České Republice. K této příležitosti hledáme sponzory, kteří nám 

pomohou tuto akci uspořádat. 

WordPress je „free a open source“ nástroj, pro vývoj webů a správu obsahu a používá ho více než 42% 

nejnavštěvovanějších internetových stránek na celém světě. WordPress je tak nejpopulárnějším CMS.  

WordCampy jsou oficiální WordPress konference, jsou schvalovány centrálou WordPress Foundation v USA a řídí 

se jejími pravidly. Tyto konference jsou organizované místními dobrovolníky, kteří se aktivně zapojují do komunity 

kolem tohoto redakčního systému a pořádají několik dalších komunitních akcí ročně. 

Účelem této konference je spojení české WordPress komunity, přestavení trendů vývoje, osobností a myšlenek. 

Velký důraz je kladen na edukaci začátečníků, aby si osvojili správné postupy.  

WordCamp Praha 2017 se bude konat v Praze na VŠE a je rozdělen do dvou linií souběžných přednášek. První linie 

je zaměřená na developery, druhá na běžné uživatele. Pro každou skupinu je připraveno 7 řečníků, kteří jsou 

profesionály ve svých oborech. 

 

Program 

WordCampy jsou navštěvovány uživateli, jejichž zkušenosti se pohybují od začínajících blogerů až po profesionální 

vývojáře a konzultanty, Tyto cílové skupiny hledají jak oficiální, naplánovaný program, tak možnost neformálně se 

setkat s lidmi ze stejného oboru. 

Program konference se skládá ze 2 částí – hlavního programu a následného Contributing Day druhý den. 

 

Den 1: sobota, 18.2.2017  

Konference 

Počet účastníků: 300 - 400 

Dvě linie přednášek, jedna pro uživatele, druhá pro 
developery. 

Adresa: VŠE Praha, vchod z Italské ulice 

Den 2: neděle, 19.2.2017  

Contributing Day 

Počet účastníků: 20-40 

Řízená diskuze s hlavním cílem spolupráce nad 
překlady WordPressu do češtiny a pořádání 
lokálních WP akcí. 

Adresa: zasedačka MSD Praha, Svornosti 2 
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Sponzorství 

Sponzorování WordCampu Praha je unikátní příležitostí se zviditelnit v open source komunitě a pomoci jí v edukaci 

a rozvoji. WordCampy se odehrávají po celém světě, a tak je na ně zaměřována pozornost odborníků i mimo 

Českou republiku. 

Sponzor musí splňovat především 3 základní podmínky: 

a) v aktivitách spojených s redakčním systémem WordPress musí dodržovat licenci GPL 

b) nesmí zneužívat ochrannou známku „WordPress“ 

c) dodržovat morální zásady 

 

Úrovně sponzorství jsou následující: 

Úroveň Částka Celkem možných Zbývající 

Hlavní sponzor 80.000 Kč 1 1 

Zlatá 30.000 Kč 3 3 

Stříbrná 15.000 Kč 5 5 

Bronzová 5.000 Kč 10 8 

Večeře přednášejících (17.2. - den před 
konferencí) 

15.000 Kč 1 1 

After-party (18.2. Akademický Klub VŠE) 30.000 Kč 1 1 

 

 

Prosím, kontaktujte pana Tomáše Kocifaje (prague@wordcamp.org ) pokud chcete bližší podrobnosti nebo máte 

specifické požadavky. Je možné individuálně domluvit i další formy spolupráce. Organizátoři si vyhrazují právo 

sponzorství odmítnout. 
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Co získáte 

Hlavní partner 

 Představení a poděkování při zahájení a ukončení akce 

 Reklamní panel v předsálí, kde se budou pohybovat návštěvníci WordCampu. 

 Reklamní panel v obou přednáškových sálech, umístěný tak, aby byl viděn během přednášek i na 

video záznamu. 

 „Guest post“ na oficiální stránce WordCamp Praha a na www.naswp.cz. 

 Dva „tweety“ s poděkováním (před a po akci) 

 Jméno a logo na WordCamp stránce s odkazem na web 

 5 volných lístků 

 Rádi budeme diskutovat o tom, co byste mohli účastníkům dále nabídnout 

 Příspěvek v české WordPress Facebook skupině 

 Možnost umístit na WordCamp Praha vlastní stánek 

 

Zlatá úroveň 

 Reklamní panel v obou přednáškových sálech.  

 Reklamní panel v předsálí, kde se budou pohybovat návštěvníci WordCampu. 

 „Guest post“ na oficiální stránce WordCamp Praha 

 Dva „tweety“ s poděkováním (před a po akci) 

 Jméno a logo na WordCamp stránce s odkazem na web 

 4 volné lístky 

 Příspěvek v české WordPress Facebook skupině 

 Možnost umístění reklamních předmětů/letáčků do tašky, kterou dostane každý účastník 

 Možnost umístit na WordCamp Praha vlastní stánek 

 

Stříbrná úroveň 

 „Guest post“ na oficiální stránce WordCamp Praha 

 Dva „tweety“ s poděkováním (před a po akci) 

 Reklamní panel ve vstupní hale, při registraci účastníků. 

 Reklamní panel v obou přednáškových sálech. 

 Jméno a logo na WordCamp stránce s odkazem na web 
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 3 volné lístky 

 Příspěvek v české WordPress Facebook skupině 

 Možnost nabídnout reklamní předměty volně k dispozici při registracích 

Bronzová úroveň 

 „Guest post“ na oficiální stránce WordCamp Praha 

 Dva „tweety“ s poděkováním (před a po akci) 

 Jméno a logo na WordCamp stránce s odkazem na web 

 2 volné lístky 

 Příspěvek v české WordPress Facebook skupině 

 

Večeře přednášejících 

 „Guest post“ na oficiální stránce WordCamp Praha 

 Dva „tweety“ s poděkováním (před a po akci) 

 Reklamní panel ve vstupní hale, při registraci účastníků. 

 Reklamní panel v obou přednáškových sálech. 

 Jméno a logo na WordCamp stránce 

 2 volné lístky 

 Příspěvek v české WordPress Facebook skupině 

 Účast na večeři a možnost představit své služby přednášejícím a organizátorům 

 

After-party 

 Reklamní panel v obou přednáškových sálech.  

 Reklamní panel v předsálí, kde se budou pohybovat návštěvníci WordCampu. 

 „Guest post“ na oficiální stránce WordCamp Praha 

 Dva „tweety“ s poděkováním (před a po akci) 

 Jméno a logo na WordCamp stránce 

 3 volné lístky 

 Příspěvek v české WordPress Facebook skupině 

 Možnost zahájit after-party a představit svou společnost, možnost vylosovat vítěze věcné ceny 
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Často kladené otázky 

 

Jaký druh účastníků očekáváte? 

Podle statistik z minulých let jsou účastníci většinou lidé, kteří s weby profesionálně pracují – vývojáři, 

marketingoví specialisté. Více než polovina z nich má provozuje nebo spravuje 10 a více WP webů a více než 

polovina využívá klasický webhosting. 

Další údaje: 

● 80% účastníků se chce s jistotou opět zúčastnit 

● 0% účastníků se již dalšího ročníku účastnit nechce 

● 40% se zúčastnilo after party 

● 25% účastníků pracuje ve webových studiích 

 

Máte již potvrzené přednášející a jakého zaměření jsou? 

Máme již potvrzené téměř všechny řečníky na developerskou i uživatelskou část. Jedná se především o české 

odborníky, kteří jsou v komunitě velmi známí. Z českých řečníků mohu představit například Filipa Podstavce, Borka 

Bernarda, Pavla Ungra, Jana Kvasničku, Michala Špačka, Martina Michálka a mnoho dalších známých osobností. 

 

Jaké jsou platební podmínky? 

Platba by měla proběhnout do deseti dnů od potvrzení výběru úrovně partnerství. Na částku obdržíte řádnou 

fakturu. 

 

Co znamená, že sponzor nesmí zneužívat ochrannou známku WordPress? 

Nejčastějším pochybením je použití jména „WordPress“ ve jméně svých produktů např. „WordPress hosting“. Je 

však možné využívat zkratku WP – např. „WP hosting“ 
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WordCamp Praha 2017 - Team 

 

Tomáš Kocifaj 

Radek Kučera 

Vladimír Smitka 

Vladislav Musílek 

Tomáš Poner 

Martin Hlaváč 

Jakub Hladký 

Adam Laita 

John 2046 

Jaroslav Fišer 

Petr Toman 
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