TYPO3 Association
Enabling People to Share

Κρατώντας ζωντανό τον Κώδικα
και το Πνεύμα
Η TYPO3 Association είναι ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός
που ιδρύθηκε το 2004 με σκοπό τη χρηματοδότηση της συνεχούς
μακροπρόθεσμης ανάπτυξης του TYPO3.
Ξεκινώντας απο αυτή την κεντρική ιδέα, προστέθηκαν και περισσότεροι
στόχοι:
◾◾

Την οργάνωση events με σκοπό την ενημέρωση και την εκπαίδευση
των μελών της

◾◾

Την υποστήριξη και την υιοθέτηση διεθνών προτύπων λογισμικού
εντός του TYPO3

◾◾

Την εκπαίδευση και την πιστοποίηση ώστε να διασφαλιστεί η
ποιότητα των υπηρεσιών γύρω από το TYPO3

◾◾

Την επικοινωνία μεταξύ των μελών και με το ευρύτερο κοινό, για την
εξάπλωση της γνώσης και της εξειδίκευσης όσoν αφορα τη χρήση
του TYPO3, ειδικά μεσω του website του project

„Με τις
ανοικτές
εκλογές
του TYPO3
Association,
κάθε μέλος
μπορεί να
συμμετάσχει
στη λήψη
αποφάσεων.“
twitter #T3THX

„Δεν ειναι η Platinum συνδρομή που μας
βοηθάει, αλλά το γεγονός οτι είμαστε
τοσο κοντά στο project.“
twitter #T3THX

Ερχόμαστε κοντά
Μια συνοπτική αναφορά στις Agency Meetup Days
του TYPO3 Association
◾◾

96 agencies – με συνολικό ετήσιο τζίρο 200εκ.
€, που αντιστοιχει περίπου στο 50% του
οικονομικου σχεδιασμού του TYPO3 για το 2014

◾◾

Επίσκεψη σε 10 πόλεις σε όλη την Ευρώπη

◾◾

Άμεση επικοινωνία με τα μέλη της TYPO3
Association σχετικά με τις ανάγκες τους, τις
επιφυλάξεις τους και τις επιθυμίες τους γυρω
απο την ανάπτυξη του TYPO3, αλλά και τη
μελλοντική στρατηγική της TYPO3 Association

Εκπροσωπώντας την
κοινότητα

Επιτροπές, Ομάδες
εργασίας & Task Forces
Το TYPO3 Association ορίζει επιτροπές για ορισμένες
δραστηριότητες. Ακόμα διευκολύνει ομάδες εργασίας
και task forces με σκοπό την πολυδιάστατη και
στοχευμένη συνεργασία.
Σήμερα οι παρακάτω επιτροπές και task forces
αναφέρονται ενεργά στο Board του TYPO3 Association:
◾◾

Επιτροπή Επικοινωνίας

◾◾

Επιτροπή Εκπαίδευσης

◾◾

Επιτροπή Εκδηλώσεων

◾◾

Επιτροπή Διασφάλισης Ποιότητας

◾◾

Task Force Στελέχωσης

Η TYPO3 Association εκπροσωπεί την TYPO3
κοινότητα στις ακόλουθες οργανώσεις:
◾◾

OSI (Open Source Initiative)

◾◾

OASIS (Organization for the Advancement of
Structured Information Standards)

◾◾

ECO (Association of the German Internet Industry)

Τύποι συνδρομών
Platinum

12.500€

Gold

2.750€

Silver

1.000€

Bronze

125€

Περισότερες πληροφορίες θα βρείτε στη σελιδα
http://typo3.org/association

Πως μπορώ να
βοηθήσω;
Είναι εύκολο! Μπορείς να
επισκεφθείς τη σελιδα
http://typo3.org/association
και να γίνεις μέλος.

