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Představení 
 

Dotnet Days konference je založena pražskými .NET skupinami Xamarin Developers Group Czech, 

Windows User Group a nezávislým konzultantem Miroslavem Holcem. Spojili jsme své síly, abychom 

vytvořili jedinečné dva dny plné přednášek pro vývojáře a IT profesionály. K této příležitosti hledáme 

sponzory, kteří nám pomohou tuto akci zrealizovat. 

Tato akce navazuje na naše úspěšné konference zabývající se technologiemi společnosti Microsoft, 

jak v oblasti vývoje a open source, tak i v IT Pro, Business Inteligence a cloudových služeb. Naším 

cílem je uspořádat největší pražskou otevřenou konferenci, kterou společně organizují nejlepší 

Microsoft komunity a zároveň vytvořit značku, se kterou bychom rádi pracovali i v dalších letech. 

Pro přednášky oslovujeme české MVP (Microsoft Most Valuable Professional) a nejlepší vývojáře, 

kteří dokáží pojmout technologie Microsoftu i méně tradičními způsoby.  

Dotnet Days se budou konat 2.11.2019 – 3.11.2019 v budově Microsoftu v Praze. Program, po oba 

dny, bude rozdělen do dvou souběžných linií, z nichž jedna je určena profesionálním vývojářům 

pracujících s .NET a druhá se zabývá IT Pro, cloudovými službami a hromadným zpracováním dat.  
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Cílení a program 
 

Dotnet Days cílí na začátečníky i profesionály, kteří již navštěvují akce organizujících skupin, nové 

návštěvníky, kteří mají chuť se dozvědět něco nového, nebo si přejí prohloubit své znalosti. 

Konference je otevřená také studentům a všem, kdo jsou ochotní se setkat se známými osobnosti, 

přáteli, nebo získat nové kontakty. Rádi bychom dali prostor i několika vybraným společnostem se na 

této akci prezentovat. 

Kapacita prostor je odhadnutá na 200 účastníků, pro zajištění jejich maximálního využití, jsou 

registrace pro návštěvníky omezeny pro 250 účastníků + fronta registrací pro doplnění kapacity 

v případě odhlášení účastníků.  

Vstup pro návštěvníky konference je zdarma a každý obdrží při svém příchodu: 

- Dárkové a propagační předměty od organizátorů konference a partnerů; 

- Volný přístup do konferenčních prostor, včetně ke stánkům partnerů konference; 

- Volný výběr přednášek dle preferencí návštěvníka; 

- Registraci do konferenční hry, ve které, pokud chce vyhrát dárek, musí projít všechny 

návštěvní stánky sponzorů a splnit u nich jednoduché požadavky sponzora, pro získání 

potvrzení o úspěchu ve hře u daného stánku; 

- Další dle sponzorů konference. 

 

Po skončení programu je účastníkům umožněno zúčastnit se afterparty. 

 

V rámci programu dvou linií přednášek se konference bude zabývat nejen následujícími tématy: 

 

Developer track IT Pros track 

.NET Framework PowerBI 

 .NET Core Cloudové služby a technologie 

.NET Standard Machine learning 

ASP.NET Microsoft Azure 

Xamarin (Mono) Databáze, MS SQL Server 

alternativní frameworky a mnoho dalších 
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Sponzorství 
 

Organizátoři Dotnet Days pracují na konferenci ve svém volném čase, ale všechny prostředky sami 

zajistit nemohou. Účelem akce je propojit IT profesionály, kteří se o dané oblasti aktivně zajímají, 

nalézt nové zájemce a vytvořit značku, díky které bude možné konferenci každý rok opakovaně 

pořádat. 

Díky partnerství se společností Microsoft, která posledních několik let aktivně podporuje komunitní 

tvorbu a open source vývoj, je znát zvyšující se popularita podobných akcí v České republice. Dotnet 

Days využívá tohoto prostředí k vyzkoušení nových trendů a přístupů, s tím přispívá k další podpoře 

rozvoje IT v ČR, zejména v Praze. 

Sponzorství konference je otevřené každému, ale i přesto musí každý sponzor splňovat základní 

podmínky: 

- Nezneužívá ochranné známky .NET, Microsoft, či známek ostatních partnerů za účelem 

poškození jejich reputace, či jim jinak nezpůsobuje újmu; 

- Nepodporuje žádné formy diskriminace, nesnášenlivosti, či násilí; 

- Nepodporuje subjekty, které porušují výše zmíněné podmínky. 

V rámci Dotnet Days je možné využít jedné z variant sponzorství: 

- Sponzorství s pevným zázemím na akci: 

o Vlastní stánek přítomný v prostorách konference. K tomuto stánku účastníci cíleně 

chodí, aby se zúčastnili konferenční hry. Tedy možnost přímo oslovovat účastníky; 

o Možnost krátkého výstupu na úvod akce, či během pauz mezi přednáškami; 

o A všechny výhody sponzorství bez pevného zázemí. 

 

- Sponzorství bez pevného zázemí přímo na akci: 

o Logo na webových stránkách konference a v úvodní prezentaci vč. představení na 

zahájení konference; 

o Vystavení vlastního rollup v prostorách konference; 

o Rozdání vlastních propagačních předmětů (např. letáčky, dárkové předměty apod.). 

 

Varianta Částka Max. sponzorů Kolik zbývá 

S pevným zázemím na akci 35 000 Kč 4 2 

Bez pevného zázemí přímo na akci 10 000 Kč 3 1 

 

Budeme rádi, když kdokoliv přispěje dárkem pro účastníky, cenou do konferenční hry, či sdílením 

akce mezi potenciálními návštěvníky. 

Pokud máte zájem o podrobnosti, či byste chtěli kontaktovat organizátory a najít nejvýhodnější 

způsob sponzorství, využijte prosím, náš email: tym@dotnetdays.cz 
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Časté dotazy 
 

Jaký je očekávaný druh účastníků? 

Čekáme začátečníky i pokročilé .NET vývojáře, zájemce o nové technologie, studenty, SW inženýry, 

konzultanty, IT administrátory, programátory i systémové analytiky a všechny, kdo mají zájem o 

technologie společnosti Microsoft a další s nimi spojené. 

 

Platební podmínky 

Nejprve je nutné se s námi spojit, dle potřeby domluvit individuální podmínky a poté uhradit částku 

dle námi poskytnutých informací.  

Veškerá komunikace s námi probíhá výhradně přes osoby a kontakty uvedené v tomto dokumentu. 

 

Mohou sponzoři rozdávat vlastní propagační materiál? 

Po konzultaci s organizačním týmem je možné domluvit vše, nejraději budeme, když dárkové 

materiály bude možné předat účastníkům po příchodu, popř. jsou poskytnuty v rámci konferenční 

hry jako výhra. 

 

V případě jakýchkoliv dotazů nás neváhejte kontaktovat, pokusíme se najít společnou řeč :)  

mailto:tym@dotnetdays.cz?subject=DotNetDays%20-%20nabídka%20uzavření%20partnerství
https://www.dotnetdays.cz/


    

Kontakt: tym@dotnetdays.cz  David Malý  
Web: dotnetdays.cz  25.4.2019 

Dotnet Days tým  
 

 Xamarin Developers Group Czech (cca 390 členů) 

 

David Malý (hlavní organizátor) 
- SW Inženýr, Lektor kurzů Xamarin a učitel na střední škole 

 
Vojtěch Mádr (hlavní organizátor)  

- Xamarin Developer a Konzultant, Spolumoderátor .NET.CZ podcastu a Microsoft MVP 
 

Máme za sebou: 
- 2019 - Visual Studio 2019 (stream, spolupráce se společností Microsoft, cca 60 účastníků); 
- 2018 - Spolupráce na organizaci Microsoft Connect 2018 Prague; 
- 2018 - Organizace MonkeyFest Bootcamp Prague (cca 60 účastníků); 
- 2017 - Organizace akce Xamarin Prague Days (cca 77 účastníků); 
- 2017 - Spolupráce na organizaci Xamarin Dev Days Prague; 
- Mnoho menší lokálních událostí, dalších akcí a občasné pivo. 

 
Meetup.com: https://www.meetup.com/xmdg-cz/ 
Web: https://xmdg.cz/  
 
 
 
  

Windows User Group Praha  

 

Tomáš Holan 
Jan Holan 
Aleš Přistál 
 
 
Kdo jsme: 

- WUG (Windows User Group) je občanské sdružení, jehož posláním je fyzicky sdružovat 
profesionály se zájmem o platformu Microsoft Windows, pořádat přednášky a pravidelné 
meetingy pro své členy i širokou veřejnost. V minulém roce sdružení WUG oslavilo již své 15 
výročí od založení; 

- WUG také postupně buduje knihovnu záznamů, která je největší sbírkou záznamům českých 
přednášek o Microsoft technologiích a aktuálně se v ní nachází celkem 487 záznamů; 

- WUG Praha je jednou z aktuálně 6-ti aktivních poboček WUGu v České republice; 
- V roce 2018 WUG Praha uspořádal 17 přednášek, na kterých bylo celkem 1695 účastníků; 
- Za celou dobu své činnosti WUG Praha uspořádal celkem 276 akcí, kterých se účastnilo 

dohromady 15 tisíc návštěvníků. 
  
Web: https://wug.cz/  
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Miroslav Holec 
 

Miroslav Holec je nezávislý konzultant, lektor a organizátor komunitních akcí v 

Praze.  

V současné době je pořadatelem volně přístupné konference Dotnet Talks a 

organizátorem školení, přednášek a workshopů zaměřených na webové 

technologie ASP.NET Core.  

Píše zdarma dostupný online zpravodaj Dotnet News a je rovněž držitelem ocenění Microsoft MVP za 

oblast Microsoft Azure.  

 

Web: https://www.miroslavholec.cz | https://www.dotnettalks.cz | https://www.dotnetnews.cz 
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