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WordPress



Konferencja non-profit

Zrzeszająca użytkowników WordPressa

Organizowana przez społeczność WordPressową

Pod egidą Centrali WordPress central.wordcamp.org

Darmowa i open-sourcowa platforma wykorzystywana głównie jako:

System zarządzania treścią w witrynach www

Podstawowe narzędzie do prowadzenia blogów i serwisów o charakterze publicystycznym



i wciąż rośnie ;)

Liczba stron na WordPressie

Dlatego jest najpopularniejszy na świecie

57%

10% 3,4%

6% 2,5%

źródło: http://en.wordpress.com/stats/

6 1 39 0 70 5, ,

źródło: w3tech.com



W oparciu o WordPress tworzone są:

Blogi i serwisy o charakterze publicystycznym 

Małe i duże witryny firmowe

Portale informacyjne

Witryny rządowe 

Strony stanowiące uzupełnienie i wsparcie  

dla witryn stawianych na innych platformach

Znasz ich? 
Oni znaja WordPressa!



Promowanie systemu jako prostego w obsłudze narzędzia wspomagającego działalność w obszarach:

bizinesowych • edukacyjno-informacyjnych • społecznościowych

Szerzenie i wymiana wiedzy dotyczącej WordPressa

Dzielenie się doświadczeniami w wykorzystaniu WordPressa w różnych zastosowaniach

Wzmacnianie relacji i sieci kontaktów branżowych wśród uczestników

Łamanie mitów i zwiększanie świadomości użytkowników o potędze i możliwościach platformy

Cel konferencji



Uczestnicy

Programiści

Twórcy witryn www

Twórcy tzw. wtyczek (programów rozszerzających funkcjonalność WordPressa) 

Blogerzy piszący w oparciu o WordPressa

 Managerowie projektów wykorzystującyh WordPressa

Studenci kierunków informatycznych i pokrewnych

Osoby otwarte na rozwój i nowe technologie

Wszyscy inni wykorzystujący WordPressa w biznesie i codziennej pracy



Prelegenci

Twórcy szeroko rozumianych stron www Twórcy wtyczek do WordPressa

Osoby zaangażowane w małe i duże projekty powstające w opraciu o WordPress

Blogerzy

Specjaliści w dziedzinach powiązanych

Ludzie z pasją,

Chcący się dzielić wiedzą,

Posiadający doświadczenie w dziedzinie webowej

Pozytywnie zakręceni



Polska Świat

Łódź 2010
Politechnika Łódzka, Instytut Elektroniki

Poznań 2011
Wyższa Szkoła Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa

Gdańsk 2012
Historyczna Sala BHP

W najbliższym czasie:

WordCamp Tokyo – wrzesień 2013 

WordCamp Los Angeles – wrzesień 2013 

WordCamp Europe – październik 2013

WordCampy są zjazdami organizowanymi na całym świecie



       Kiedy:         28-29 września 2013

Uczestnicy:     150 osób z całej Polski zgromadzonych w sali
          tysiące internautów, które obejrzą relację w sieci

Hasło przewodnie:      Let’s talk about future


