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Як ми його провели

4-5 червня відбувся 9й DrupalCamp Kyiv. Конференція стала справжнім місцем зустрічі Drupal
спільноти, платформою для подальшого розвитку професіоналів в Drupal і забезпечила всім
учасникам цікаві та продуктивні вихідні.

ПЛАТИНОВИЙ СПОНСОР

ЗОЛОТИЙ СПОНСОР

Оглядаючись назад, ми досягли цього року прориву і в певній мірі рекорду серед українських
конференцій, опираючись на показники:
кількість учасників перевищила 300, якщо бути точними то на Конференції побувало 312
учасників і двоє дітей-дівчат:)
проведено 4 потоки доповідей;
СРІБНИЙ СПОНСОР

загалом 32 презентації;
наш кодспринт зібрав близько 50 учасників (підсумки код-спринта).
В перший день, 4го червня, ми мали насичену програму доповідей на актуальні теми зі світу
Drupal. Точне відображення нашої програми можна побачити за посиланням. Презентації та
медіаматеріали з виступів ми розміщуємо на окремих сторінках презентацій на нашому сайті.
В другий день ми провели невелику ознайомчу лекцію щодо принципів роботи на drupal.org
після якої запустили #CodeSprintUA. Оскільки серед учасників 2го дня Конференції було
багато людей, які вперше відкривали для себе формат роботи з відкритим кодом, ми мали
чудову нагоду поспостерігати перші в житті латки в модулі Drupal та проводили їх перевірку
та прийняття під оплески на великому екрані.

ПАРТНЕР

Цьогорічний Кемп вдалося зробити атмосферним, корисним і позитивним. Неймовірно
значуща складова нашої події - це люди:
спонсори, без яких все це було б неможливим.
учасники, які приїхали із різних міст України та інших країн;
спікери, які дуже відповідально підійшли до підготовки своїх презентацій та поділилися
своїми знаннями і досвідом.
Як ви знаєте, ми сповідуємо відкритість, тому раді поділимось з вами нашим фінансовим
звітом:
Всього зібрано коштів 389 832 грн, з них
кошти за вхідні білети: 92 759 грн
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кошти надані спонсорами: 294 383 грн
На подію було витрачено 346 792. 98 грн, з них

Нравится

Нравится вам и еще 63 друзьям

оренда приміщ ень 32 806 грн
харчування учасників

86 492 грн

вечірка в пивній ду мі 85 000 грн
фотографи та обробк а 8 400 грн
поліграфія, су мки, сувеніри для учасників

55 753 грн
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сайт, маркетинг, хелптім 41 025 грн
логістика та інші супутні витра ти 2 700 грн
сплачено податків в бюджет України 19 271 грн
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Залишок 43 040 грн був та продовжує використовуватись на Drupal Cafe Kyiv.
Від команди організаторів Конференції, ми висловлюємо величезну подяку всім вам, за те, що
стали частиною заходу і допомогли нам створити подію, яка на думку організаторів доводить,
що українська спільнота налаштована на прогресивне і ефективне зростання, не завтра, чи
через рік, а вже сьогодні.
Продовжувати розвивати DrupalCamp Kyiv в наступні роки нам дуже допоможуть відгуки
наших учасників на сторінці кемпу на drupal.org - https://groups.drupal.org/node/509110.
Всі ваші коментарі щодо можливих напрямків вдосконалення організації події ми будемо раді
отримати і по можливості реалізувати в наступні роки, якщо ви заповните форму за
посиланням.

Чекаємо вас на DrupalCamp Kyiv 2017 10-11 червня !
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