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SOBRE

Realizado desde 2010, o DevDay é um evento independente organizado por desenvolvedores de software para 
desenvolvedores de software.

Se encaminhando para 4ª edição em 2013, o DevDay será realizado Belo Horizonte. Cada edição do evento reuni centenas 
de participantes do cenário de desenvolvimento de software brasileiro e diversos palestrantes de renome nacional.

Seu principal objetivo é contribuir para a qualidade e o crescimento do profissional de software do mercado nacional 
focando em boas práticas, novas tecnologias, experiências e diversos assuntos que vem tendo grande aceitação da 
comunidade fazendo do evento uma ótima oportunidade para todos envolvidos.

DEVDAY 2013

A quarta edição do evento será repleta de palestras, workshops e espaços abertos a debates, reunindo grandes empresas 
e os mais experientes profissionais do mercado brasileiro e mineiro de desenvolvimento de software. 

Mais do que palestras, o evento proporcionará um canal de contato direto entre participantes e empresas, possibilitando 
assim, interagir, entender e buscar os melhores profissionais de Minas Gerais, profissionais competentes e altamente 
interessados em aprender e contribuir. 
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NÚMEROS DE 2012

Mais de 190h de vídeos assistidos

Público presente: ~ 300 pessoas

Palestras: 15

Lightning Talks: 8

Alcance via Twitter: 16.000 + pessoas

Alcance via Facebook: 2000 + pessoas

Visualizações no Youtube: 2700 + pessoas

Alcance médio semanal via Facebook: 500 + pessoas



FOTOS EVENTO 2012



FEEDBACK DO EVENTO 2012

• Organização e qualidade das palestras. Precisamos de mais eventos como estes em BH. Parabéns!

• A organização foi incrível. Impressionante. O assunto das palestras + palestrantes também foi incrível. 
Enfim, foi um evento impressionante. Ano que vem aguardamos de novo esse incrível evento! Obrigado!

• Foi legendary...

• A preparação e a organização do evento foi fantástica.

• A dedicação dos palestrantes e o alto nível de conhecimento do que foi dito (pela maioria).

• A atenção da organização aos detalhes do evento é o ponto alto do DevDay.

• Alguns palestrantes de muito destaque nacional.

• A dinâmica e a união de todos os participantes. A alegria e as formas descontraídas de contato 
entre os palestrantes e todos que estavam participando. Achei também o evento um grande incentivo 
a quem pôde, felizmente, comparecer.
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ESPECTATIVAS PARA 2013

QUEM JÁ APOIOU

Público presente: 450 pessoas
Participações indiretas: 20.000 pessoas



OPORTUNIDADE

O DevDay reúne empresas em busca de melhoria contínua, novas tecnologias e sintonia com o mercado atual e sua 
demanda. Os melhores talentos do cenário mineiro e nacional também estarão presentes para ensinar e aprender. 

Através de dos planos de patrocínio, sua empresa pode ter um canal direto com profissionais de mercado, potenciais 
clientes, parceiros de negócio e de muito conhecimento. A seguir vamos apresentar os benefícios de cada oportunidade 
e caso seja do seu interesse ficaremos muito felizes e contar com seu apoio para maior evento para desenvolvedores de 
software de Minas Gerais!

PLANO DE DIVULGAÇÃO
• Listas de discussão das principais comunidades de desenvolvimento de software.
• Fóruns de discussão de diversas tecnologias.
• Publicidade na web (publicação no site do evento).
• Mailing para participantes e profissionais de TI.
• Divulgação através de mídias sociais, tais como Twitter, Facebook, Youtube.
• LinkedIn e outros blogs de tecnologia.
• Divulgação através de parceiros e colaboradores



PLANO DE DIVULGAÇÃO

Diamante Ouro Prata Bronze
Logo em banners na área de conferência GG G M P
Logo em material de comunicação GG G M P
Logo no site GG G M P
Oferecimento de brindes para sorteio X X X X
Acesso aos vídeos do evento X X X X
Mailing dos participantes X X - -
Resultado de avaliações de palestras X X X -
Material na pasta do participante X X X -
Aplicação de pesquisa X - - -
Inscrições grátis no evento 8 5 3 2
Direito a uma palestra no evento X - - -
Direito a um Lightning Talk - X - -

Investimento R$ 5.000,00 R$ 3.000,00 R$ 2.000,00 R$ 1.000,00



APOIO DE INFRAESTRUTURA

• Logo em banners na área de conferência

• Logo em material de comunicação

• Logo no site

• Acesso aos vídeos do evento

• Mailing dos participantes

• 20 Inscrições grátis no evento



OBRIGADO

Será um prazer ter a sua empresa 
apoiando essa iniciativa.

email: devday@devisland.com

Gibran Silva 
(31) 9204-2324

Douglas Aguiar 
(31) 8635-9259

http://devday.devisland.com
http://devisland.com


