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Presentació
Les Jornades de SIG Lliure són un esdeveniment de referència a nivell estatal en el sector de les tecnologies geoespacials lliures.
Són un punt de trobada on compartir i intercanviar experiències i coneixements al voltant de les solucions geoespacials lliures. Pretenen posar en contacte a persones que
comparteixen un mateix punt d’interès: l’ús i la promoció dels sistemes d’informació
geogràfica lliures en l’àmbit de l’empresa, la universitat i l’administració pública.
Cada any les Jornades de SIG lliure reuneixen més de 200 professionals que s’interessen
per la cultura lliure en el sector de les tecnologies geospacials.
La seu de les jornades és la Facultat de Lletres i de Turisme de la Universitat de Girona, una magnífica localització per organitzar esdeveniments d’aquestes característiques
situat al bell mig del casc antic de Girona.
Des de la primera edició, el 2007, el Servei de Sistemes d’Informació Geogràfica i Teledetecció (SIGTE) de la Universitat de Girona organitza les Jornades de SIG lliure.
El SIGTE-UdG és un servei de suport a la recerca, creat l’any 1994, especialitzat en el
tractament de la informació geoespacial i en l’ús i l’aplicació de les Tecnologies de la
Informació Geogràfica.
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Com col·laborar a les Jornades de
SIG Lliure?
Existeixen diferents modalitats de col·laboració i patrocini a les Jornades de SIG Lliure:

Patrocini de l’esdeveniment
Patrocinar les Jornades de SIG lliure és una oportunitat per totes aquelles institucions i
empreses compromeses en les solucions lliures i el món de la informació geoespacial.

Els beneficis pels patrocinadors són els següents:
- Màxima visibilitat del logo de l’empresa o organització a la pàgina
web de l’esdeveniment, al programa imprès i en tots els suports de
difusió de les jornades.
- Visibilitat del logo de l’empresa o organització en el display de
benvinguda a l’esdeveniment.
- Menció especial dels patrocinadors a les notes de premsa, les
xarxes socials (twitter i linkedin), llistes de correu i newsletters.
- Espai reservat per un display o roll-up en una de les sales (Aula
Magna o claustre) de la seu de les Jornades.
- Possibilitat d’incloure el material promocional a la bossa de documentació que s’entrega als assistents.
- 1 invitació que inclou l’assistència a totes les activitats que
s’organitzen durant les Jornades de SIG Lliure.

L’aportació per patrocinar la conferència és de 1.000€ + IVA.
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Al llarg dels últims anys han patrocinat les Jornades de SIG lliure empreses i organismes
compromesos amb les solucions lliures i el món de la informació geoespacial:

També han col·laborat amb les Jornades de SIG lliure:
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Patrocini de les Jornades de SIG Lliure i
la Geosfera
Una altra modalitat de col·laboració de les Jornades de SIG lliure és a través del patrocini de la Geosfera.
La Geosfera és un espai de networking situat al claustre de la facultat on els assistents
poden reunir-se o fer un descans. L’espai de la Geosfera està equipat amb:
- una cúpula geodèsica de 4,5m. de diàmetre.
- una zona de cafè i refrigeri, inclou una màquina Nespresso, una bullidora d’aigua,
càpsules de cafè, varietat d’infusions, aigua i caramels que anirà a càrrec de
l’organitzacio de Jornades de SIG Lliure.
- l’espai disposa de wifi i connexió a la corrent.
- un display amb el logo del patrocinador a l’espai.
La Geosfera estarà patrocinada per una única empresa o organització. De totes maneres
no es considera un estand únic a disposició de l’empresa o organització patrocinadora,
sinó que estarà disponible pels assistents a les jornades.

Els beneficis per el patrocinador de la Geoesfera són els següents:
- Màxima visibilitat del logo de l’empresa o organització a la pàgina
web de l’esdeveniment, al programa imprès i en tots els suports de
difusió de les jornades.
- Visibilitat exclusiva de l’empresa o institució durant el primer dia
de les Jornades a l’espai de la Geosfera.
- Visibilitat del logo de l’empresa o organització en el display de
benvinguda a l’esdeveniment.
- Menció especial dels patrocinadors a les notes de premsa, les xarxes socials (twitter i linkedin), llistes de correu i newsletters.
- Espai reservat per un display o roll-up en una de les sales de la
seu de les Jornades.
- Possibilitat d’incloure el material promocional a la bossa de documentació que s’entrega als assistents.
- 2 invitacions que inclou l’assistència a totes les activitats que
s’organitzen durant les Jornades de SIG Lliure.
L’aportació pel patrocini de la geosfera és de 2.500€ + IVA.
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La Geosfera equipada per
reunions o com espai de
descans.

Display amb el logo del patrocinador de la Geosfera.
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Tarifa professional
Existeix una modalitat de col·laboració per empreses i organitzacions que vulguin donar suport a les jornades.
La Tarifa professional té un cost de 500€ + IVA i s’ha de seleccionar en el moment de la inscripció online.
Aquesta tarifa, a més d’una inscripció a les jornades (conferència i tallers),
inclou:
- Logo amb enllaç directe a la web de l’empresa a l’apartat d’agraïments.
- Nom de l’empresa, entitat o persona autònoma al programa de mà.

Media partners
Si ets un mitjà de comunicació pots ajudar-nos en les tasques de difusió de
l’esdeveniment. Els beneficis que el mitjà de comunicació obtindrà són:
- Visibilitat com a mitjà de comunicació a la conferència en els diferents suports de
difusió i promoció de les jornades.
- Una invitació gratuïta a l’esdeveniment com a premsa.
Els requisits per esdevenir mitjà de comunicació de les jornades són:
- Publicar un post previ a l’esdeveniment (a la página web i/o a la newsletter).
S’enviarà una nota de premsa al febrer i a l’abril.
- Incloure un anunci destacat o un banner de les Jornades al web del mitjà.
- Seguiment i interacció a través de les xarxes socials (Twitter: @SIGLibreGirona).
- Incloure una entrevista o reportatge durant o després de l’esdeveniment.
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Com col·laborar a les Jornades de SIG Lliure?
Patrocini + Geo-

Patrocini

Tarifa profesional

2.500 € + IVA

1.000€ + IVA

500€ + IVA

Visibilitat del logo de
l’empresa o organització al web i al
programa imprés

Sí

Sí

Sí

Visibilitat exclusiva de l’empresa a
l’espai de la Geosfera

Sí

No

No

Menció especial
dels patrocinadors
a notes de premsa, xarxes socials
i altres mitjans de
comunicació

Sí

Sí

No

Display o roll-up

Sí

Sí

No

Material promocional
a la bossa

Sí

Sí

No

2 invitacions

1 invitació

1 inscripció

esfera

Invitació
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Per col·laborar amb les
Jornades de SIG lliure,
contacta:
patrociniojornadas@sigte.org
(+34) 972 41 80 39
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