13-14-15 października 2021

Informacja dla Partnerów

O TestWarez
TestWarez to największa i najpopularniejsza w Polsce przestrzeń do wymiany testerskiej wiedzy
i doświadczeń. 15 lat naszej historii, to coroczne dyskusje o najnowszych trendach i wyzwaniach
testerskiego świata. Każdej edycji kładziemy nacisk na praktyczny aspekt procesu tworzenia
oprogramowania po to, by jak najlepiej rozumieć wagę kontroli jego jakości.

Organizator
Stowarzyszenie Jakości Systemów Informatycznych już
po raz piętnasty podjęło się organizacji konferencji
TestWarez!
SJSI® wspiera wymianę doświadczeń oraz podnoszenie
kwalifikacji przez osoby, które zawodowo zajmują się
zapewnieniem jakości systemów informatycznych.
Ponadto poprzez propagowanie różnych inicjatyw
związanych
z
testowaniem
oprogramowania,
popularyzuje ideę podnoszenia jakości oprogramowania.

Czas i miejsce
Ze względu na znane nam wszystkim okoliczności, tegoroczne wydarzenie odbędzie się w pełni
online. Spotykamy się wirtualnie 13,14 i 15 października 2021.
Klasycznie - pierwszy dzień w pełni poświęcamy praktycznym warsztatom.
Drugi i trzeci wypełnią prelekcje, panele dyskusyjne i inne formy wymiany doświadczeń.
XV edycja TestWarez, to ponad 125 godzin czystej wiedzy!*
*bazując na danych z poprzednich edycji

TestWarez 2019 w liczbach
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TestWarez 2019 w liczbach
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TESTER CHARAKTERYSTYK
KIEROWNIK TESTÓW
INNE ZAWODY Z OBSZARU IT
0

50

100

150

200

LATA DOŚWIADCZENIA ZAWODOWEGO
PONIŻEJ ROKU
4.5%

1-2 LATA
8.2%

10-20 LAT
21.2%

2-5 LAT
27.9%

5-10 LAT
33.9%

250

Społeczność TestWarez
1382 obserwujących
1782 polubienia strony
1925 obserwujących
59 filmów
891 subskrybentów
385 obserwujących
*Każda z ikon przenosi do wybranego kanału Social Media

Pakiet partnerski
Tytuł: Partner XV Konferencji TestWarez
Ilość pakietów: Społeczności testerskie wspierające TestWarez oraz SJSI®
Cena: ZA DARMO
Wybrana prelekcja z Agendy, dla której Organizator wystawi Dedykowany link dla Partnera
(społeczności testerskiej)
Opublikowanie informacji o nawiązaniu współpracy w mediach społecznościowych
(Facebook, Twitter, LinkedIn) na profilu konferencji, w tym umieszczenie logo, krótkiego opisu
oraz przekierowania na stronę Partnera
1 wejściówka do wygrania w konkursie organizowanym przez Partnera
Umieszczenie logo Partnera na stronie głównej konferencji TestWarez 2021
Warunkiem koniecznym nawiązania współpracy na zasadach partnerskich jest zorganizowanie
przez daną Społeczność publicznego, ogólnodostępnego wydarzenia, z którego fotorelacja
zostanie umieszczona w mediach społecznościowych Partnera i oznaczona tagiem
#testwarez2021 oraz #SJSI

Kontakt

m.kapko@testwarez.pl
+48 603 370 703

