
Minęły już ponad dwa miesiące od uruchomienia polskiego oddziału firmy Eesti 
Software. W tym czasie nasz udział w rynku stał się znaczący a Wasze pozytywne 
opinie ugruntowały nas w przekonaniu, że dokonaliśmy właściwych inwestycji i 
wybór polskiego rynku był dobrą decyzją.

Chcemy w dalszym ciągu budować opinię solidnego i co najważniejsze taniego 
dostawcy oprogramowania i sprzętu. Dlatego przygotowaliśmy dla Was kilka 
promocji:

QuarkXpress 8 (szczegóły: http://eesti.com.pl/promocja_quark.php ):
- pełna wersja QuarkXPress 8 już za 2699 zł
- upgrade z DOWOLNEJ** wersji QuarkXpress do wersji 8 za 1049 zł
- QuarkXpress 8 full ZA DARMO* przy zakupie wybranych pakietów Adobe CS4
- QuarkXpress 8 full ZA DARMO* przy zakupie komputera Apple Mac Pro w 
dowolnej konfiguracji

QuarkXpress 7 (szczegóły: http://eesti.com.pl/promocja_quark.php ):
Ważna informacja dla użytkowników QuarkXpress w wersjach 3.x, 4.x oraz 5.x - 
upgrade z tych wersji do wersji 8 będzie możliwy jedynie do końca września 2009 
roku. Po tej dacie stracicie możliwość zakupu taniego uaktualnienia. Dlatego też 
przygotowaliśmy specjalną ofertę dla tych z Was, którzy nie chcą na razie kupować 
uaktualnienia do wersji 8 - UAKTUALNIENIE DO WERSJI 7 w doskonałej cenie, 
już od 99 zł! Jeśli dokonacie uaktualnienia do wersji 7 już teraz zapewnicie sobie 
możliwość kolejnych aktualizacji przez kilka następnych lat!
- upgrade z dowolnej wersji QuarkXPress do wersji 7* za 149 zł
- upgrade PIĘCIU stanowisk z dowolnej wersji QuarkXPress do wersji 7* za 499 zł
- Super bundle - upgrade do QuarkXPress 7 + Quark Print Collection* (normalna 
cena ponad 1000 zł!) oraz doskonały podręcznik Bogdana Kamińskiego 
"QuarkXpress 7" (normalna cena 87 zł) za 199 zł za KOMPLET!

Adobe
Polskie licencje Adobe 10% taniej (szczegóły: http://eesti.com.pl/
promocja_adobe.php )
Do 21 sierpnia oferujemy Wam promocyjną cenę na wybrane licencje Adobe - 
10% taniej.
Promocja dotyczy KOMERCYJNYCH LICENCJI IMIENNYCH. Zalety licencji 
imiennych nad wersjami BOX:
- klient otrzymuje DWA numery seryjne, jeden dla platformy MAC a drugi dla PC
- brak konieczności aktywacji produktu
Dodatkowo, do wybranych licencji dokładamy QuarkXpress 8 GRATIS*

Apple
- QuarkXpress 8 GRATIS* przy zakupie dowolnego kompuera Apple MacPro.

Zapraszamy do naszego sklepu internetowego: http://eesti.com.pl


