Sponsor informatie

4-7 OKT

1

#drupaljam

Drupaljam &
DrupalCon

Drupaljam komt eraan! Ook dit keer gaan we weer een

Eerder dit jaar hebben we de knoop doorgehakt: een
fysieke Drupaljam is nog niet mogelijk. Dat betekent
namelijk een aanzienlijke geldelijke en persoonlijke
commitment. Door onze handen ineen te slaan
kunnen we zoveel mogelijk mensen bereiken en

unieke Jam leveren. Om dit hopelijk laatste jaar van corona

hebben we een sterke wereldwijde Drupal boodschap.
Bovendien creëren we de mogelijkheid om het 20

onzekerheid te overbruggen werken we samen met de

jarige Drupal jubileum samen te vieren!

internationale Drupal gemeenschap en DrupalCon en

Samen met onze sprekers willen we het maximale
halen uit Drupaljam. Een online evenement is

vinden Drupaljam, DrupalCamp Kiev, DrupalCamp Germany

uiteraard anders dan de ‘echte’. We gaan ervan uit
dat we volgend jaar weer een ‘ouderwets gezellige

en andere internationale camps plaats tijdens DrupalCon.

Drupaljam kunnen doen. We gaan toch maximaal
zichtbaarheid creëren op een hybride Drupaljam: We

Zo zorgen we ervoor dat we Drupal’s 20e verjaardag

nodigen sprekers uit om naar onze studio te komen
waar de talkshow host zorgt voor een goede discussie

groots kunnen vieren en iedereen alsnog elkaar kan ‘zien’

in een live uitzending op Drupaljam, DrupalCon
en alle camps. Dit interview is zelfs live publiek te

en spreken. We zorgen er ook voor dat de ticketprijs lager

volgen, zodat klanten en collega’s, ook mee kunnen
kijken. Belangrijke vragen over de Drupal roadmap,

is met meer content voor 1 ticket. Bovendien hoeven we

de kansen voor bureau’s én strategische technische
vraagstukken komen daarbij aan bod. Bovendien

allemaal maar naar één event, in plaats van te moeten

ben je als sponsor deel van een uniek Europeeswereldwijd online Drupal festival. Daarnaast hebben

kiezen. Want iedereen is Zoom-moe. Dus laad je op voor

we als Drupaljam nog een paar andere interessante
opties. In deze brochure zetten we alles bij elkaar. 

Drupaljam en de Con en zorg dat je erbij bent! Voor onze



sponsors hebben we wat nieuws bedacht.
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Meer content voor minder

Splash Awards

Drupaljam en Stichting Drupal Nederland nemen

Naast DrupalCon en Drupaljam staat ook

het grootste gedeelte van de DrupalCon ticket

de Nederlandse Splash Awards weer op het

prijs voor ons rekening. Zo willen we ervoor zorgen

programma! Op 30 september 2021 vind de digitale

dat zoveel mogelijk van jullie naar DrupalCon,

uitreiking plaats, dus zet die datum vast in je

Drupaljam én de Camps kunnen komen. Met dank

agenda. De case inschrijving opent binnenkort dus

aan onze sponsors! De DrupalCon ticket prijs is

houd onze kanalen in de gaten en bereid je beste

€150, Drupaljam bezoekers betalen slechts de helft.

cases vast voor.

Daarmee heb je toegang tot Drupaljam, 6 Drupal
camps én DrupalCon. Je krijgt toegang tot meer

En ja! Er komt ook een Internationale Splash

sessies dan ooit! Kies waar je live wilt deelnemen en

Awards tijdens DrupalCon. De organisatie van

kijk recordings van andere sessie terug wanneer het

deze internationale editie ligt in handen van de

jou uitkomt. Dit mag je niet missen!

organisatoren van het Duitse en de Nederlandse
edities, maar dan met een internationale jury
en inzendingen vanuit de hele wereld. Een

Sprekers live in de

4 tot 7 oktober

Dit interview is zelfs live publiek te volgen, zodat
klanten en collega’s, ook mee kunnen kijken.

internationale Splash Award is daarmee extra
prestigieus, dus als je toch je cases aan het
voorbereiden bent doe dit dan vooral in het Engels.

Belangrijke vragen over de Drupal roadmap, de

DrupalCon vindt plaats van 4 tot 7 oktober 2021. Op

kansen voor bureau’s én strategische technische

dinsdagmiddag en woensdagochtend is Drupaljam.

Meer info over een van deze twee evenementen?

vraagstukken komen daarbij aan bod. Bovendien

Omdat DrupalCon dit jaar ook halve dagen zijn, sluit

info@splashawards.nl .

Samen met onze sprekers willen we het maximale

ben je als sponsor deel van een uniek Europees-

Drupaljam precies aan. Bezoekers zijn natuurlijk vrij

halen uit Drupaljam. Een online evenement is

wereldwijd online Drupal festival. Daarnaast hebben

om te kiezen wat ze willen zien. Er is ook ruimte voor

uiteraard anders dan de ‘echte’. We gaan ervan uit

we als Drupaljam nog een paar andere interessante

netwerken en BoFs en het direct aanspreken van

dat we volgend jaar weer een ‘ouderwets gezellige

opties.

die contributors en collega’s die je al zo lang niet

uitzending

Drupaljam kunnen doen. We gaan toch maximaal

gesproken hebt.

zichtbaarheid creëren op een hybride Drupaljam:

Je sponsorbijdrage wordt live uitgezonden en

We nodigen sprekers uit om naar onze studio te

opgenomen, onder begeleiding als interview. We

komen waar de talkshow host zorgt voor een goede

vragen onze sponsors op twee dagen live in de

discussie in een live uitzending op Drupaljam,

studio in Rotterdam aanwezig te zijn. We maken

DrupalCon en alle camps.

een verdeling tussen techniek en business,
waarbij jullie CTO in één interview wordt
uitgenodigd en de CEO of CMO in het andere
interview.

#drupaljam
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Packages available
Platinum promo 60 seconds

PLATINUM

GOLD

SILVER
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60 seconds promotional video, produced in video template by Drupaljam. Playback twice, TUE
and WED. Run on playlist on MON and THU.
30 seconds promotional video, produced in video template by Drupaljam. Playback twice, in



Goud promo 30 seconds

format

between Drupaljam sessions on TUE and WED. Video may be used for own purposes. Run on

preformat

preformat

playlist on MON and THU.
Logos opening closing
Shared promo

Dedicated slide

Dedicated slide

Shared slide







Logo on opening and closing slides.

preformat

Shared promo with all sponsors, during Drupaljam session breaks (60 seconds, promo contains

preformat

all sponsors) and during DrupalCon program. Run on playlist on MON and THU.
30 minutes 1-on-1 interview, preceding Drupaljam program, during DrupalCon program, by
moderator-host on relevant topics such as the future of Drupal, strategic topics and upcoming

Platinum 30 minutes round
table interview

trends, diversity etc. With possibility to invite clients/Drupal guests (stream made available



separately). (Attendees are encouraged to purchase DrupalCon ticket to get access to full

live (rerun on WED)

DrupalCon and Camps program). TUE prior to DrupalCon keynote, WED at closing, after
DrupalCon keynote. Run on playlist on MON and THU.
Round table discussion by moderator-host on relevant topics such as the future of Drupal



Gold round table interview

with Gold sponsors, strategic topics and upcoming trends, diversity etc. TUE and WED. Lead
business and tech representatives required to be on site in Rotterdam studio.

Logo on registration








Ticket exposure
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Regular pricing (in-person)

€ 6.000

€ 3.000

€ 1.500

Regular in-person event price

Drupaljam 2021 pricing

€ 4.800

€ 2.400

€ 1.200

20% online event discount for all Drupaljam 2021 sponsors.

€4.320

€2.160

€1.080

10% additional discount when also sponsoring DrupalCon.

Part of aftermovie

E-mail marketing
DrupalCon access
Part of DrupalCon

DrupalCon discount

One 1-on-1 question used for aftermovie and/or other Drupaljam recap/promo’s.

live

preformat

Hyperlinked sponsor logo on Registration page (outside event platform).
Exposure on tickets about your contribution to the lower ticket price.
Promotion in e-mailmarketing before Drupaljam, incl. logo’s
Access to DrupalCon and participating Camps.

live

Support Drupal and be part of DrupalCon and allowing many people to take part.

All prices are excluding VAT
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Voorwaarden

Betaling

Als organisatie van Drupaljam doen we graag een

Drupaljam wordt volledig door Stichting Drupal

beroep op het grote enthousiasme en de creativiteit

Nederland georganiseerd en betaald. Om te

van jullie als sponsor. Drupaljam moet een leuk en

voorkomen dat de stichting vanuit haar eigen

waardevol evenement zijn waar we met z’n allen met

middelen moet gaan (voor)financieren, is jullie

plezier op terug kunnen kijken. Om te zorgen dat

sponsorschap pas definitief als de betaling tijdig

Drupaljam aan deze ambities voldoen onderschrijven

en volledig is ontvangen. Uiterlijk 30 dagen na de

we de Drupal Code of Conduct http://drupal.org/dcoc

factuurdatum of uiterlijk voor 31 augustus. Indien de

Toekenning

betaling niet ontvangen is op deze datum, vervalt het
sponsorschap.

De sponsormogelijkheden worden toebedeeld

Vanaf het moment dat je als sponsor bent gecom-

op basis van volgorde waarop de ondertekende

mitteerd houden we rekening met jullie komst en

aanmeldingen bij ons zijn binnengekomen. Enkel

maken we hiervoor kosten t.b.v. standplaatsen

volledig ingevulde en ondertekende aanmeldingen

en drukwerk. Er worden derhalve geen restituties

kunnen wij in behandeling nemen,

verleend.

Verzekering en veiligheid
Er mogen geen voorwerpen worden aangebracht op
muren, vloeren, wanden, palen of andere onderdelen
van de expositieruimte zonder voorafgaande toestemming van de organisatie. Mocht door toedoen
van een sponsor schade ontstaan aan de studio,
dan zullen de kosten hiervoor verhaald worden op
de sponsor. De organisatie van Drupaljam is niet
verantwoordelijk voor eventuele schade of verlies
ontstaan gedurende beide dagen in en rond de
locatie.
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Aanmelden

Aftermovie

Door Drupaljam te sponsoren maak je hét europese Drupal evenement van 2021 mogelijk én verbind je je naam
aan één van de grootste open source initiatieven ter wereld. Zichtbaarheid in de groeiende Drupal markt, contact
leggen met nieuwe spelers en ontwikkelaars en een bijdrage aan een fantastisch evenement is wat je kunt

DRUPALJAM Re:Boot 2020 AFTERMOVIE

verwachten

https://youtu.be/YadXmZoMk04

Aanmelden als sponsor

Stuur dit ingevulde formulier ondertekend aan: drupaliam@stichtingdrupal.nl inclusief je bedrijfslogo (EPS of
SVG). We behandelen alle inzendingen in volgorde van binnenkomst. Zodra je betaling door ons is ontvangen, is je
sponsoring definitief. De voorwaarden voor sponsoren staan vermeld in de Drupaljam sponsorbrochure.

Sponsorship
Drupaljam 2021

Social links

Platinum

€ 4.800 (€ 4.320 als DrupalCon sponsor)

Gold

€ 2.400 (€ 2.160 als DrupalCon sponsor)

Silver

€ 1.260 (€ 1.080 als DrupalCon sponsor)

		

twitter.com/drupaljam

Contact details

facebook.com/drupaljam2020
linkedin.com/groups/1992069

Naam

instagram.com/drupaljam

Organisatie

>> Email het formulier en het logo (as EPS of SVG) naar
drupaljam@drupal.nl

Factuuradres
E-mail					Telefoon
Handtekening					

#drupaljam
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Datum

						Plaats

Drupaljam is a trademark of the Dutch Drupal Association. Drupaljam, the Drupaljam logo
and brand is managed by the Dutch Drupal Association. Drupal and the Drupal logo is a
registered trademark of Dries Buytaert. The image material in this brochure is protected
by copyright. Subject to changes, typing and printing errors.

