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Conferinþa eLiberatica va reuni personalitãþi importante ale mapamondului pentru a vorbi
despre cele mai fierbinþi subiecte în miºcarea FLOSS, demonstrând avantajele adoptãrii, 
utilizãrii ºi dezvoltãrii soluþilor Open Source ºi Free Software.

„Am început cu credinþa cã FLOSS (Free/Libre/Open Source Software) 

poate genera în România o miºcare coerentã ºi constructivã iar eLiberatica 

va fi o conferinþã care va consfinþi acest lucru.”   ROSI

eLiberatica va fi prima conferinþa FLOSS 
din România, marcând astfel cel mai estic punct al
Europei în care acest tip de eveniment va avea loc.
În România au mai existat evenimente dedicate într-o
mai mare sau mai micã mãsurã subiectelor FLOSS,
aceste evenimente limitându-se totuºi de cele mai
multe ori doar la sistemul de operare Linux.
eLiberatica se va deosebi de aceste evenimente printr-o
abordare de ansamblu a fenomenului, realizând 
trimiteri directe ºi exemplificãri cu caracter practic
menite a acoperi cât mai uniform domeniul IT.

�Antreprenorilor, factorilor de decizie din companii,
întreprinzãtorilor din domeniul IT ºi nu numai;

�Factorilor de decizie de la nivelul administraþiei
centrale ºi locale; 

�Programatorilor, dezvoltatorilor, web designerilor,
inginerilor de sistem, managerilor de proiect ºi în
general tututor celor care lucreazã în domeniul IT;

�Studenþilor ºi cadrelor didactice indiferent de
domeniu; 

�Tuturor celor din mass-media; 
�Utilizatorilor de calculatoare în general.

Cui se adreseazã Diferenþa 
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�Prezentarea conceptelor generale Open
Source ºi Free Software, diferenþele dintre
cele douã curente ºi tipurile de licenþe folosite
în domeniu; 

�Prezentarea Open Source ºi Free Software ca
alternativã validã la  sofware-ul proprietar.
Posibilitãþile de a folosi ºi dezvolta programe
ºi tehnologii OS/FS în România; 

�Prezentarea unor modele de afaceri bazate pe
OS/FS ºi modul în care acestea pot fi 
implementate de antreprenorii români;

�Determinarea autoritãþilor locale ºi a celor
guvernamentale în a lua în considerare
folosirea tehnologiilor OS/FS în cadrul
administrativ ºi de conducere publicã;

�Crearea unei comunitãþi OS/FS în România
conectatã la miºcarea mondialã FLOSS.

�Open Source ºi Free Software: semnificaþie,
istoric, filosofie, diferenþe, prezent ºi viitor;

�Modele de licenþe OS/FS ºi aspecte legale;
�Modele de afaceri bazate pe OS/FS. 

Cum se poate transforma  folosirea ºi dezvoltarea
de tehnologii OS/FS într-o afacere profitabilã;

�Libertatea de decizie; miºcarea FLOSS ºi 
democratizarea informaþiei;

�Crearea unei reputaþii profesionale prin 
contribuþii la proiecte OS/FS;

�Alternativa OS/FS pentru companii ºi utilizatori.
Exemple de aplicaþii OS/FS care pot înlocui cu
succes softul prorietar: sisteme de operare, 
software de birou, CMS, servere web, applicaþii
web, administrarea proiectelor etc;

�Influenþa FLOSS asupra noilor tendinþe în IT:
necesitatea standardizãrii, construirea 
comunitãþilor sociale pe web etc.

Note despre prezentãri
�Durata recomandatã de organizatori pentru prezentãri va fi de 20, 40 sau 60 de minute, vom aloca 

însã fiecãrui speaker timpul optim pentru transmiterea mesajului; 
�Conferinþa se va desfãºura în limbile românã ºi englezã, fiind asiguratã pentru doritori traducerea

simultanã a evenimentului; 
�Conferinta se va desfãºura în plen în timpul dimineþii, constând în prezentãri generale legate de

fenomenul OS/FS. Dupã-amiazã vor exista douã direcþii distincte de prezentare: una de tip
academic/tehnic ºi cealaltã o direcþie practicã, cuprinzînd studii de caz ºi exemple practice de 
implementare a soluþiilor Open Source/Free Software. 

Subiecte propuseObiective

În jur de 30 de prezentãri vor fi dispersate de-a lungul a douã 
track-uri informaþionale pe parcursul celor douã zile ale conferinþei, 
vineri 18 ºi sâmbãtã 19 mai 2007 ºi vor fi intercalate cu evenimente sociale. 
Fiecare zi de prezentãri va începe la ora 9 dimineaþa ºi se va termina în jurul
orei 6 dupã amiaza, fãrã a lua în cosideraþie Freedom & Networking Party

ce va avea loc sâmbãtã seara, ºi va oferi o mulþime de oportunitãþi pentru 
participanþi de a socializa. 
Programul detaliat al conferinþei va fi afiºat pe website-ul conferinþei 
pe mãsurã ce vom primi descrierea prezentãrilor din partea oaspeþilor. 
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Experþi renumiþi, dezvoltatori ºi antreprenori FLOSS din întreaga lume se vor întâlni la eLiberatica pentru a-ºi
împãrtãºi experienþa publicului român.

Conferenþiari

În prezent se poartã discuþii cu câteva organizaþii ºi companii de renume pentru organizarea unor evenimente 
dedicate în cadrul programului conferinþei. Vã vom þine la curent în aceastã secþiune cu detalii suplimentare, 
pe mãsurã ce discuþiile se vor finaliza. 

Evenimente

Lista completã de vorbitori va fi publicatã în perioada urmãtoare, imediat ce invitaþii ne vor confirma participarea.
Alãturi de cei prezentaþi pânã acum, alþi conferenþiari, specialiºti ºi reprezentanþi ai celor mai importante firme de IT
din România care îºi bazeazã produsele ºi serviciile pe open source ºi free software, vor susþine prezentãri la eLiberatica. 

Rasmus 
Lerdorf

Pãrintele 
limbajului
PHP, care
deserveºte
peste 22 de
milioane de
situri web. 

Zak 
Greant

Evanghelistul OS/FS
care va reprezenta
Mozilla

Foundation, 
creatorii celui mai
rãspândit browser
free and open source.

Kurt 
von Finck

Din partea fun-
daþiei GNOME

ºi a celor ce 
dezvoltã distribuþia
Ubuntu.

Bogomil
Shopov

Susþinãtor al
miºcãrii OS/FS 
în Bulgaria, 
coordonator al
evenimentelor
WebTech ºi
OpenFest.

Jim 
Willis

Director of

eGovernment

and

Information

Technology,
Rhode Island,
SUA.

Aleksander
Farstad

Antreprenor în
domeniul
OS/FS, fondator
ºi CEO al eZ

systems.

Yovko
Lambrev

Susþinãtor al
miºcãrii OS/FS
în Bulgaria,
coordonator al
evenimentelor
WebTech ºi
OpenFest.

Monty
Widenius 

Principalul
proiectant ºi
supervizor al
MySQL, cel
mai popular
DBMS open
source. 

Brian
Behlendorf

Unul dintre
iniþiatorii
proiectului
Apache,
serverul care
susþine peste
60% din web.
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Partener: Platinum Gold Silver Bronze

Numãr de prezentãri 
a câte 20 min

4 (80 minute) 3 (60 minute) 2 (40 minute) 1 (20 minute)

Inserarea logo-ului 
companiei pe materialele 
dedicate evenimentului*

la categoria 
Platinum Partner

la categoria 
Gold Partner

la categoria 
Silver Partner

la categoria 
Bronze Partner

Menþionarea calitãþii 
de partener în 
comunicatele de presã 
ante ºi post-eveniment

da da da da

Stand de prezentare 
în cadrul expoziþiei deschise
pe perioada evenimentului

de tip A (6*2m) de tip B (4*2m) de tip C (3*2m) nu

Amplasare bannere

Amplasarea
preferenþialã a 

2 bannere tip roller-up 
în sala evenimentului

Amplasarea 
a 2 bannere tip 
roller-up în sala 
evenimentului

Amplasarea 
unui banner 
tip roller-up 

în sala evenimentului

nu

Inserarea unui 
material de prezentare
în mapa (geanta) 
evenimentului

da da da da

Prezentare companie 
în cadrul catalogului 
evenimentului

o paginã, poziþionatã
prima dupã progra-
mul evenimentului

o paginã, la categoria
Gold Partner

o paginã, la categoria
Silver Partner

o paginã, la categoria  
Bronze Partner

Publicitate 
în catalogul 
evenimentului

Coperta 4 
ºi 2 pagini în interior

2 pagini interior sau
Coperta 2 + o paginã

interior pentru 
poziþionare preferenþialã

apariþie 1/1 interior nu

Publicitate
în NET Report

4 apariþii 1/1 interior 
în ediþii la alegere

3 apariþii 1/1 interior
în ediþii la alegere

2 apariþii 1/1 interior 
în ediþii la alegere

o apariþie ½ 
în ediþie la alegere

Inserarea logo ºi profilul
companiei pe site-ul 
www.eliberatica.ro

la categoria 
Platinum Partner

la categoria 
Gold Partner

la categoria 
Silver Partner

la categoria 
Bronze Partner

Remember post-eveniment:
un CD cu poze, 
filmul evenimentului 
ºi monitorizare media

da da da da

Bazã de date post-eveniment:
datele tuturor participanþilor
la eveniment ºi o statisticã a
participanþilor la prezentãri

da da da da

Rezervãri incluse 2 locuri la hotel de 4* 1 loc la hotel de 4* 1 loc la hotel de 4* nu

Cost Pachet 13.000 EUR 9.000 EUR 5.000 EUR 2.000 EUR

Extra Cost
+30% poziþionare 

preferenþialã
+30% poziþionare 

preferenþialã
nu nu

* machete de presã, invitaþii electronice, invitaþii trimise prin poºtã, mapa evenimentului, programul ºi catalogul evenimentului, bannere, mesh-uri.

Pachete vânzãri

O r g a n i z a t o r i

Pentru orice informaþii referitoare la sponsorizarea sau contribuþii pentru eLiberatica, vã rugãm sã ne contactaþi: 
Mihai Bucuroiu, director de vânzãri, Agora Media; mobil: (+ 4)-0723-408.990; mihai.bucuroiu@agora.ro
Daniel Tudor, reprezentant vânzãri, Agora Media; mobil: (+ 4)-0728-994.128; daniel.tudor@agora.ro
Telefon: (+ 4)-021-330.92.82; fax: (+ 4)-021-330.92.85  
Contribuþia dumneavoastrã la acest eveniment se bucurã de întreaga noastrã apreciere, având convingerea cã
aceasta se va constitui într-un mare plus în cadrul programelor dumneavoastrã de marketing.

www.el iberat ica.ro




