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Kim jest

maciej aniserowicz?
Posiada 11

lat wszechstronnego
doświadczenia w branży IT.
Twórca najpopularniejszego bloga

programistycznego w Polsce
http://devstyle.pl/
devstyle.pl.
Twórca podcasta programistycznego

http://devtalk.pl/
DevTalk.

Prelegent na największych polskich

konferencjach oraz grupach pasjonackich
w całym kraju.

Jeden z trzech Polaków posiadających

Microsoft MVP

(Most
tytuł
Valuable Professional) w kategorii .NET.
Od 2005 posiadacz tytułu Microsoft

Certified Professional.

Trener specjalizujący się
w szeroko pojętej edukacji z

branży IT.

Popularność

Jest jednym z organizatorów

devstyle.pl

spotkań Białostockiej Grupy
.NET.

Blog http://devstyle.pl/
devstyle.pl jest jednym z

najpoczytniejszych polskich
blogów programistycznych. Działa
od lutego 2008. Przez ten czas na blogu pojawiło
się ponad 650

postów.

Aktywnie uczestniczy
w organizacji kilku dużych
konferencji

http://devstyle.pl/

programistycznych.
Od 2015 roku Maciej
jest współorganizatorem

devstyle

Znaczna część

@maniserowicz

Blog

odbiorców to zaangażowani

czytelnicy, którzy aktywnie dyskutują na
temat publikowanych treści.

Większość z nich to ludzie młodzi.

konferencji Programistok.

Maciej jest trenerem, który
specjalizuje się w szeroko
pojętej edukacji z branży IT.
Prowadzi szkolenia z zakresu
najnowszych i sprawdzonych
technologii, wzbogacone
o aspekty kunsztu oraz
rzemiosła programistycznego.

Czytelnicy bloga z dużym zaangażowaniem
reagują na publikowane teksty. Znalazło się pod
nimi ponad 7000

komentarzy.

Media społecznościowe
w liczbach:

Ponad 5000 fanów na
Facebooku
https://www.facebook.com/devstylepl
facebook.com/devstylepl.

Ponad 1900 followersów na
https://twitter.com/maniserowicz
Twitterze.

710 subskrybentów na
https://www.youtube.com/c/MaciejAniserowicz
YouTube.

"Warto przeczytać, już drugi artykuł w ciągu

ostatnich 2 tygodni, który naprostował

moje poglądy."

“Natrafiłem ostatnio na twojego bloga.
W krótkim czasie przeczytałem sporo twoich
postów. Wiele z tego co przeczytałem było mi
bardzo bliskie, czasem zabawne
i zawsze

pouczające. Gratuluję bloga,
moim zdaniem jest kapitalny.”

@maniserowicz został
wyróżniony przez PC Format
(9/2016) jako posiadacz
jednego z 9 kont, które warto
obserwowac na Snapchacie.
Znalazł się tam w towarzystwie
m.in. Jarosława Kuźniara i Ewy
Chodakowskiej.

Fenomen

http://devtalk.pl/
DevTalk

"Dobrze się tego słuchało.

Najpopularniejszy w Polsce podcast

programistyczny.
Do 10

tys. odsłuchań miesięcznie.

Ciekawa rozmowa
@maniserowicz z @szaffi, czyli
kawał inspirującego
podcastu @devtalkpl."
źródło: Twitter

W lipcu 2016 podcasthttp://devtalk.pl/
DevTalk znalazł się
na drugim miejscu listy

najpopularniejszych podcastów
technologicznych w iTunes w Polsce.

W podcaście występuje wielu
rozpoznawalnych gości, m.in.
Michał Szafrański, Gynvael
Coldwind.

Konkurs ‘Daj się poznać’
Konkurs „Daj

Się Poznać” polegał

na stworzeniu projektu

open

source, opisywaniu swoich doświadczeń
na blogu technicznym przez minimum
10 tygodni, publicznym dzieleniu się

Konkurs ‘Daj Się Poznać’,
którego organizatorem
jest Maciej Aniserowicz,
skierowany jest do
programistów z całej
Polski.

efektami swojej pracy.

Maciej jest także
inicjatorem czatu dla
programistów DevsPL
https://devspl.slack.com/
https://devspl.slack.com,

na którym zarejestrowało
się ponad 1400 osób.
Stał się on centralnym
punktem komunikacji
polskich programistów.

współpraca
Rzetelna recenzja produktu Twojej firmy w celu
zaprezentowania go społeczności

Test / recenzja

programistycznej.
Informacje o Twoim produkcie na blogu,
w mediach społecznościowych.

Banery/ posty
sponsorowane na blogu /
Facebooku

Organizacja konkursu angażującego środowisko
IT, czytelników i fanów, a tym samym promocja

Konkurs

Twojego produktu.

Wypromowanie inicjatywy kierowanej do
programistów. Konferencja, konkurs lub inne
wydarzenie, w którym Maciej może wziąć udział

Promocja inicjatywy

i je zrelacjonować, albo opisać na blogu
i w mediach społecznościowych.

“Sky is the limit”! Skontaktuj się z Maciejem,
a po analizie Twoich celów na pewno

wymyślicie coś ciekawego.

Wycena współpracy ustalana jest indywidualnie

Inne…?

Kontakt
Maciej Aniserowicz
email: kontakt@devstyle.pl
tel.: 509 973 946
http://devstyle.pl/
http://devtalk.pl/

https://www.facebook.com/devstylepl
https://www.facebook.com/devstylepl

https://www.youtube.com/c/MaciejAniserowicz
https://www.youtube.com/c/MaciejAniserowicz

https://twitter.com/maniserowicz

