OSGeo Portugal

Uma bússola para o guiar no mundo open source

SASIG 2017

7.as Jornadas de Software Aberto para
Sistemas de Informação Geográfica
20, 21 e 22 de novembro
Porto, Biblioteca Almeida Garrett

Guia do Patrocinador

Associação OSGeo Portugal – www.osgeopt.pt

Em 2017 acontece a 7.ª edição da conferência SASIG - conferência nacional de
Software Aberto para Sistemas de Informação Geográfica - organizada pelo capítulo
português da OSGeo - Open Source Geospatial Foundation.
O evento terá lugar na cidade do Porto, no Auditório da Biblioteca Municipal
Almeida Garrett, aos Jardins do Palácio de Cristal, subordinado ao tema Momento de
Viragem.
Procuramos patrocinadores para este evento único no sector SIG e Open Source em
Portugal.
Se é uma empresa que se dedica ao desenvolvimento de software e à prestação de
serviços baseados em tecnologias Open Source, terá na SASIG uma excelente
oportunidade de promoção e marketing.
Se é uma organização pública ou privada que utiliza este tipo de tecnologia, tem na
SASIG uma oportunidade de promover as suas iniciativas e de apoiar a tecnologia que
utiliza – e a sua comunidade de utilizadores e programadores – tornando-a mais
sustentável.

Sobre as Conferências SASIG
As Conferências SASIG são organizadas numa periodicidade bienal pela OSGeo
Portugal, normalmente com o apoio de uma instituição anfitriã que acolhe fisicamente o
evento. E este ano contamos com a colaboração da Câmara Municipal do Porto.
À semelhança da OSGeo, uma fundação internacional, a OSGeo Portugal é uma
associação sem fins lucrativos que tem como objetivos suportar e promover o
desenvolvimento e a utilização de tecnologias, padrões, e dados Livres na esfera das
Tecnologias de Informação Geográfica.
Mais informação sobre este evento pode ser consultada aqui:
http://osgeopt.pt/sasig2017/
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Categorias de Patrocínio
Associar-se ao SASIG é juntar-se a uma comunidade ativa, viva e com muita vontade
de fazer mais e melhor. Os Sistemas de Informação Geográfica continuam a ser um
mercado em crescimento, integrando-se com outras tecnologias, como servidores web
e aplicacionais, bases de dados relacionais, gestão documental e de processos, entre
muitos outros.
Esta conferência constitui uma excelente oportunidade de marketing para contactar
potenciais clientes com interesse já reconhecido em tecnologias open source, sendo
assim uma oportunidade também para demonstrar produtos, projetos e serviços
baseados em open source, quer na área específica da geomática, quer numa área
mais abrangente das TIC.
Categoria Ouro
Empresas e Instituições que contribuam com 1.500,00 euros.
Benefícios:
● Espaço no programa para uma sessão no formato tutorial/demonstração, em
horário a acordar (possivelmente durante as sessões de tutoriais workshops a
realizar no dia 20);
● Quatro bilhetes para as sessões da conferência nos dias 21 e 22;
● Máxima visibilidade como patrocinador nos suportes de difusão e promoção;
● Espaço reservado para um display nas Jornadas;
● Inclusão de material na “bolsa” dos participantes.
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Categoria Prata
Empresas e Instituições que contribuam com 1.000,00 euros.
Benefícios:
● Dois bilhetes para as sessões da conferência nos dias 21 e 22;
● Visibilidade como patrocinador nos suportes de difusão e promoção;
● Espaço reservado para um display nas Jornadas;
● Inclusão de material na “bolsa” dos participantes.
Categoria Bronze
Empresas e Instituições que contribuam com 500,00 euros.
Benefícios:
● Um bilhete para as sessões na conferência nos dias 21 e 22;
● Visibilidade como patrocinador nos suportes de difusão e promoção.

Organização
Este evento é organizado pela OSGeo-PT e conta com o apoio do Município do Porto.

Contacto da organização: geral@osgeopt.pt

