Media kit
Informacja dla sponsorów

Drodzy Sponsorzy,
jako zespół just4fun.io jesteśmy oddani idei dzielenia się wiedzą oraz tworzenia
społeczności opartej o szczerość, dyskusję i wzajemny szacunek.
W to co robimy, wkładamy nasze serce, a każdy materiał, który publikujemy jest
owocem pracy, którą chcemy podzielić się z polskim i zagranicznym 
community.
Chcemy, żeby nasze materiały niosły ze sobą zarówno wartość edukacyjną, jak
również inspirację do poszerzania horyzontów na co dzień.
Bez zaangażowania Sponsorów nie moglibyśmy sobie pozwolić na przygotowania
dobrej jakości materiałów, dostępnych różnorodnymi kanałami.
Jesteśmy otwarci na informację zwrotną oraz sugestie odnośnie kierunku, w
jakim najlepiej rozwijać nasze pomysły.
Dziękujemy obecnym i przyszłym sponsorom za Waszą pomoc i zaangażowanie.
Doceniamy wszelkie formy wsparcia dla naszych inicjatyw.
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Podcast
We wrześniu 2015 r., zainspirowani rosnącą popularnością języka 
JavaScript
rozpoczęliśmy pracę na podcastem.
Już pierwsze odcinki zdobyły popularność przewyższającą nasze oczekiwania, a
po pół roku wytężonej pracy zostaliśmy nagrodzeni na konferencji Meet.js
Summit 2016.

W przeciągu niemal dwóch lat mieliśmy okazję przygotowywać materiały wraz z
gośćmi ze ścisłej elity firm IT - m.in Fundacją Mozilla, Google czy Microsoft.
Jesteśmy aktywni w blogosferze, zarówno 
po polsku jak i 
po angielsku
, a nasze
materiały są polecane i komentowane w ramach community.
Byliśmy aktywnie zaangażowani w kampanie wizerunkowe w mediach
społecznościowych oraz na spotkaniach branżowych - również jako p
 relegenci
.

Statystyki
Od początku naszej działalności zbieramy statystyki dotyczące tego, jak dobrze radzimy
sobie w sieci.

Łącznie jest to ponad 12 800 odsłuchań odcinków i ponad 780 unikalnych wejść
na stronę just4fun.iomiesięcznie.

W ramach mediów społecznościowych:
● Facebook 391 polubień
● Twitter 410 tweetów, 261 obserwujących

Oferta wsparcia
Sponsorowanie inicjatywy Just4Fun na wyłączność - podstrona w domenie
just4fun.io/sponsor z informacjami o sponsorze oraz banerem na stronie głównej
plus wsparcie w inicjatywach związanych z knowledge sharingiem - media
społecznościowe, grupy zainteresowań, konferencje i tym podobne.

Sponsorowanie i branding pojedyńczego odcinka 
-branding w ramach
materiałów dostarczonych przez sponsora w zakresie pojedynczego odcinka,
wraz z informacją w social media.

Najprostsza forma współpracy to kupno sprzętu (kamera 4K - Panasonic DMC-G7
+ 14-42 mm), bądź też wykupienie hostingu dla naszych materiałów.
Dzięki temu wsparciu chcemy rozszerzyć zakres przygotowywanych przez nas
materiałów o filmy video oraz udostępniać je w ramach serwisu 
Youtube
.
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http://serwisy.gazetaprawna.pl/praca-i-kariera/artykuly/1000594,jak-bud
owac-marke-osobista-na-rynku-pracy.html
https://facebook.com/GFTPolska/posts/976696579065615
http://moromind.pl/rozwoj/nie-tylko-dotnetrocks-warte-posluchania/
http://szkolenia.vavatech.pl/szkolenie/szkolenie-java-ee-interfejs-aplikacji
-internetowych-j-angularjs--16402.html
http://biurokarier.uni.lodz.pl/wydarzenia/szkolenia-eksperckie-it/
https://www.facebook.com/events/626044180876441/
http://platontv.pl/adv?page=1&title=komu+potrzebny+jest&owner=Polite
chnika+%C5%81%C3%B3dzka&lang=-1&order=3&id=5919
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