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Kiállítói
meghívó
a budapesti
Szabad Szoftver Konferencia és Kiállítás, 2009
rendezvényre
Az FSF.hu Alapítvány a korábbi sikeres Ubuntu Konferenciák utódjaként, ám azokhoz képest
bővített témakörrel 2009. október 31-én megrendezi a Szabad Szoftver Konferenciát és Kiállítást,
melynek helyszíne a BME Informatikai épülete lesz.
A konferencia 18, szakmai zsűri által kiválasztott előadással, három, párhuzamosan futó szekcióval,
valamint az aulában kiállítással várja a szabad szoftverek iránt érdeklődőket. A hallgatóság számára
a belépés díjmentes, regisztrációhoz kötött. Az előzetes regisztrációk alapján várhatóan mintegy
400 érdeklődő vesz részt a konferencián. A látogatók a szabad szoftverek aktív felhasználói, így
jelentős részük rendszeradminisztrátor, vagy annak készül.
A konferencia előadásainak egy részét a kiemelt médiatámogató IT Cafe jóvoltából online is
követhetik az érdeklődők. Terveink szerint minden konferencia előadás videóra is rögzítve lesz,
melyet később a konferencia oldalán el is lehet majd érni. A konferencia előadásainak anyagaiból
gyűjteményes kiadvány is készül, mely ISBN számmal is rendelkezni fog.
Kérem, jelezze a konf2009@fsf.hu e-mail címen, amennyiben szívesen megjelenne kiállítóként
rendezvényünkön. A jelentkezés határideje október 16., de a helyek korlátozott száma miatt a
standok jelentkezési sorrendben kerülnek betöltésre.

Kiállítási lehetőség
Szeretnénk a hazai szabad szoftverekkel, illetve hozzájuk kapcsolódó egyéb IT területtel foglalkozó
cégeknek, nonprofit szervezeteknek lehetőséget biztosítani a bemutatkozásra. A konferencia nem
profitorientált ugyan, de költségekkel jár, ezért egy rendkívül kedvezményes kiállítói-támogatói
rendszert dolgoztunk ki. A rendszer alapján a kiállító cégek névleges, 50 000 Ft-os, az alapítvány
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számára felajánlott támogatás ellenében (melyről az alapítvány adóigazolást is kiállít), a nonprofit
szervezetek pedig díjmentesen vehetnek részt a rendezvényen. A kiállítóknak a következőket tudjuk
biztosítani:
●
●
●
●
●
●

a kiállításon a BME aulájában minden kiállítónak legalább 2x3 méteres területet,
egy asztalt és két széket, valamint áramellátást,
egy rollup elhelyezési lehetőségét,
minden kiállító logója vagy neve bekerül a konferenciakiadvány támogatói lapára (logó
méret: egy negyed lap szélességű, lapos széles logó),
minden kiállító felkerül a konferencia weblapjára mint támogató, illetve civil támogató (a
logó szélessége legfeljebb 200 pixel, lapos széles logó),
minden céges kiállító automatikusan az alapítványunk zafír fokozatú támogatójává válik,
melyet feltüntetünk az alapítvány honlapján is.

A kiállítóknak az javasoljuk, hogy tekintettel a hallgatóság várható összetételére, a hangsúlyt inkább
a technikai részletekre, megoldásaik demonstrációjára helyezzék. A konferencia előadásai között
kényelmes szüneteket fogunk hagyni a programban, hogy legyen idő beszélgetésre, a kiállítók
standjainak megismerésére.

Magasabb szintű támogatás
Lehetőség van komolyabban is hozzájárulni a rendezvény létrejöttéhez, valamint az FSF.hu
Alapítvány és a közösség működéséhez. Az egyes támogatói fokozatok által különböző mértékű
reklámfelülethez jutnak a támogatók az alapítvány/konferencia oldalán, illetve a követő
kiadványban, valamint a helyszínen. A választható kiállítói csomagok:

Arany fokozatú támogató (legfeljebb kettő darab)
Ára: 250 000 Ft
Kiegészítő szolgáltatások:
●
●
●
●
●

kettő asztal a kiállítás helyszínén, négy székkel
két rollup elhelyezési lehetőség
450 pixel széles banner a konferencia és a kiállítás weboldalán (lapos széles logó)
fél oldal széles banner a konferencia követő kiadványban (lapos széles logó)
egyúttal automatikusan az alapítványunk gyémánt fokozatú támogatójává válik,
melyet feltüntetünk az alapítvány honlapján is

2/3

Postacím: 2030, Érd, Mátyás király u. 62.
Honlap: http://www.fsf.hu
E-mail: fsf@fsf.hu

Ezüst fokozatú támogató (legfeljebb hat darab)
Ára: 100 000Ft
Kiegészítő szolgáltatások:
●
●
●
●
●

kettő asztal a kiállítás helyszínén, négy székkel
két rollup elhelyezési lehetőség
320 pixel széles banner a konferencia és a kiállítás weboldalán (lapos széles logó)
harmad oldal széles banner a konferencia követő kiadványban (lapos széles logó)
egyúttal az alapítványunk smaragd fokozatú támogatójává válik, melyet feltüntetünk
az alapítvány honlapján is

További információkért, illetve jelentkezéshez kérjük, a konf2009@fsf.hu címre küldjön e-mailt a
konferencia szervezőinek.

További segítség
Kérjük, hogy segítse munkánkat azzal, hogy amennyiben tudomása van olyan cégről vagy nonprofit
szervezetről, melyet érdekelhet egy ilyen kiállításon való részvétel, úgy juttassa el részére is
meghívónkat. Amennyiben az Önök tagságát vagy dolgozóit érdekelheti a konferencia, kérjük,
továbbítsa nekik a konferencia honlapjának címét: http://konf.fsf.hu
Tisztelettel:

Az FSF.hu Alapítvány kuratóriuma
Budapest, 2009. október 1.
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