


Sobre
A PyLadiesBR Conf é uma conferência de PyLadies 
para PyLadies. O PyLadies é um grupo internacional, 
mantido pela Python Software Foundation. Nossa 
missão é ajudar mais mulheres a tornarem-se 
membros ativos da comunidade Python. Queremos 
reunir mulheres que possam inspirar e renovar quem 
está entrando ou está há algum tempo na área 
tecnológica. Esta será nossa segunda edição do 
evento, que irá ocorrer em São Paulo - SP, dia 19 de 
outubro.



Público alvo Data e local Suporte

Todas pessoas que se identificam ou 
tem expressão de gênero feminina 

independentemente do seu nível de 
conhecimento em Python

Dia 19 de Outubro, 
LuizaLabs

Contamos com mais de 10 
mulheres trabalhando 

voluntariamente na 
organização do evento



Apoio
Nós estamos procurando por organizações e 

pessoas que apoiam o objetivo de trazer mais 

mulheres próximas da tecnologia.

Com cada patrocinador poderemos atingir 

nossa meta de participantes mulheres, sendo 

100% do nosso público. Seu dinheiro irá 

ajudar nos custos de alimentação e no 

bem-estar das participantes.



Apoie o PyLadiesBR Conf!
Você pode contribuir financeiramente com a PyLadiesBR Conf  de três maneiras:

R$ 5000 R$ 2000 R$ 1000
- Logo e URL da empresa no nosso 

website
- 5 minutos de palestra na abertura
- 5 Ingressos
- * Possibilidade de distribuição de 

brindes/folders para participantes
- ** Banner da empresa no evento
- *** Envio de email para as participantes

- Logo e URL da empresa no nosso 
website

- 2 Ingressos
- * Possibilidade de distribuição de 

brindes/folders para participantes
- ** Envio de email para as participantes

- Logo da empresa no nosso 
website

- 1 Ingresso

*** A empresa deve enviar um modelo de email para que repassemos às participantes. ** A empresa deverá ceder o banner para ser exposto e 
entregue um dia antes à organização * os brindes podem ser para sorteio ou distribuição a ser combinado com a organização 



OBRIGADA! ♥

Fale com a gente!
brazil@pyladies.com

Agora é a nossa vez o/


