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A PGConf é uma conferência de nível mundial, que parte dos esforços de

profissionais e entusiastas para expandir a comunidade do PostgreSQL,

possibilitando que os participantes desenvolvam novos conhecimentos através de

palestras e treinamentos.

A PGConf.Brasil é uma renovação a partir das ramificações existentes na

comunidade brasileira, em prol do alinhamento com as conferências do resto do

mundo.
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Em 2017, a PGConf.Brasil foi totalmente online e reuniu, em uma semana de

palestras, grandes profissionais com atuação no Brasil e no mundo, dispostos a

trazer um conteúdo de alta qualidade para usuários e desenvolvedores

PostgreSQL.

Com mais de 500 inscritos, este evento iniciou a construção de uma rede

interessada no propósito da PGConf, obtendo um feedback extremamente

positivo.
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A PGConf.Brasil 2018 ocorrerá nos dias 3 e 4 de

agosto de 2018, no Hotel Century Paulista, em São

Paulo -SP.

2018
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• 16Palestras

• 2 Keynotes

• 2 Tutoriais

• Fishbowl

• Lightning Talks

• CouchClinic

• Happy Hour

FORMATO DO EVENTO



A conferência irá abordar diversos temas relacionados ao PostgreSQL

e ao ecossistema ao seu redor como casos de sucesso, administração

de servidores, funcionalidades avançadas para desenvolvedores,

bancos de dados em nuvens, integração com outros bancos de dados,

migração, segurança, soluções de replicação, alta disponibilidade e

alto desempenho.
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TEMAS



A expectativa de público é de 400 pessoas, entre desenvolvedores,

administradores de bancos de dados, administradores de sistemas,

estudantes, gestores de TI e gestores de empresas.

O evento será realizado no Hotel para facilitar o acesso de

participantes de outros estados brasileiros e, também, de outros

países.

PÚBLICO
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Teremos 3 salasno Centro deConvençõesdo Hotel Century Palista:

• Paulista III (230 lugares);

• Paulista II (120 lugares);

• Paulista IV (12 lugares).

Há a possibilidade de usar mais uma sala de 120 lugares, caso as inscrições Early

Bird demonstrem que o interesse da comunidade é alto.

ESTRUTURA
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Visando valorizar a participação de instituições na

realização do evento, foram estabelecidos 4 grupos

de parcerias. Cada grupo proporciona uma série de

vantagens aos parceiros oficiais e estabelece a

contrapartida correspondente.

Todos os patrocinadores terão acesso ao mailing,

panfletos distribuídos na pasta dos conferencistas,

possuem desconto de 20% na aquisição de

inscrições, e têm o logotipo da empresa no site,

cartazese banners (com tamanho relativo).

PATROCÍNIO
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Beneficio Bronze Prata Ouro Platina
Número máximo de patrocinadores na modalidade ∞ 10 6 3

Número de inscrições VIP para o evento 1 2 3 5

Sorteios no palco 0 0 1 2

Divulgação de chamadas no site do evento 0 0 1 2

Estande no saguão do evento

Banner em cada um dos auditórios

Indicação de um representante na mesa de abertura

Investimento (em R$) 2.000 5.000 10.000 15.000
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Contato comercial:

Fábio Telles

pgconf@timbira.com.br

+55 11 97116-2569
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www.pgconf.com.br
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