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Apple zawsze by³o o krok przed innymi 

firmami. To co u innych by³o konceptem w 

Apple ju¿ wchodzi³o do sprzeda¿y. 

Orange podobnie jak Apple, wyznacza 

trendy i kierunki rozwoju polskim sieciom 

komórkowym.

Organizuj¹c trzydniowe warsztaty , chcemy 

wypromowaæ produkty tych firm pokazuj¹c 

ich  mo¿liwoœci i jednoczeœnie w ciekawy i 

swobodny sposób odpowiedzieæ na 

pytania

DLACZEGO MAC ? 

DLACZEGO iPHONE ?

DLACZEGO ORANGE ? 

DLACZEGO KOMPUTRONIK ?

DLACZEGO POD ARSENA£EM ?

Program ka¿dego dnia warsztatów bêdzie 

skierowany do osobnych grup odbiorców i 

potencjalnych klientów Apple, Orange i 

Komputronik czyli:

b iznesu - ca³odniowe prezentacje dla 

managerów, w³aœcicieli firm, 

handlowców,prawników, etc.

Sobota 5.12  - Apple i Orange do domu  i 

rozrywki  - ca³odniowe warsztaty

dla internautów, dj’i, grafików, agencji 

reklamowych amatorów muzyki,

hi-techu, gier komputerowych.

Ka¿dy dzieñ bêdzie siê sk³ada³ z

powtarzalnych dwu-godzinnych cykli:

1sza godzina - Prezentacja przez 

specjalistów (na sali g³ównej)

2ga godzina - Samodzielna praca na 

urz¹dzeniach pod nadzorem 

profesjonalistów (sala kominkowa i sala 

win) 

Szkolenia bêd¹ prowadzone w 3 salach - 

sala g³owna 4 du¿e ekrany LCD ; sala 

kominkowa 4 du¿e ekrany LCD ; sala winna 

4 du¿e ekrany LCD.

3 dni z Apple i Orange Toruñ 3,4,5 grudzieñ Pod Arsena³em Restauracja Bar

Cykl warsztatów i imprez 

promocyjnych Apple & 

Orange  

Czwartek 3.12 - Apple i Orange do  nauki 

- ca³odniowe szkolenie skierowane do 

studentów i m³odzie¿y licealnej.

Pi¹tek 4.12 - Apple i Orange do pracy i 

W trakcie przerw pomiêdzy 

„wyk³adami”serwowany bêdzie subtelny 

catering w postaci przek¹sek ,promocyjnych 

dañ lunchowych ,bufety kawowe etc.

Istniej¹ mo¿liwoœci zorganizowania stoisk 

informacyjnych z materia³ami reklamowymi 

gadzetami upominkami 

W trakcie ka¿dego cyklu bêdzie mog³o 

przebywaæ 70 osób

Godziny rozpoczêcia warsztatów:

12-13,15-14,30-15,45-17,00-18,15

Zgodnie z maksym¹ „Uczyæ bawi¹c”, ka¿dy 

dzieñ bêdzie mial swoj¹ kontynuacjê 

podczas wieczornej imprezy klubowej z 

dj’ami, graj¹cymi z tzw. wirtualnych p³yt 

winylowych, a dosadniej mówi¹c - 

korzystaj¹cych z komputerów Mac i 

systemów Rane Serato Scratch Live, jako 

uznany za najlepsz¹ i najstabilniejsz¹ 

konfiguracjê sprzêtow¹.

Sala G³ówna - taniec, zabawa, muzyka 

klubowa, po³¹czenie z drug¹ sal¹ przez 

program iChat.Aktywne prezentacje 

aplikacji na ekranach 

Sala Kominkowa - stanowiska Apple i 

Orange, muzyka sterowana za pomoc¹ 

iPhone’ów. 



Program 

warsztatów:

1. Prezentacja pakietu iWork 09

2. Synchronizacja z kontem Google

3. Prezentacja pakietu iLife 09

4. Prezentacja programu iTunes

5. Orange Free + iPhone

6. Stoiska dla goœci, z komputerami 

Mac i telefonami iPhone.

Warsztaty maj¹ na celu 

zademonstrowanie mo¿liwoœci produktów 

Apple w po³¹czeniu z aplikacjami Google i 

us³ugami Orange.

Czwartek

Prezentacja komputerów osobistych 

Macbook i Macbook Air, jako najlepsze 

narzêdzie do nauki, czyli:

Prezentacja pakietu biurowego iWork 

09 i pokazanie, ¿e Office to ju¿ prze¿ytek, 

dziêki takim funkcjom jak iWork.com (za 

pomoc¹ jednego przycisku udostêpniamy 

nasz dokument tekstowy (Word), arkusz 

kalkulacyjny (Excel) czy prezentacje 

multimedialn¹ (PowerPoint) dla wybranych 

odbiorców, którzy mog¹ zobaczyæ poprzez 

przegl¹darkê internetow¹, to co 

udostêpniliœmy. Szablony prac i wiele 

innych...

Sterowanie za pomoc¹ iPhone 

prezentacj¹ multimedialn¹.

Jednostronna integracja z programami 

z pakietu Office Microsoft’u, pokazanie 

uniwersalnoœci.

Synchronizacja Google z iPhone’ami i 

komputerami Mac. Wspólne konto Google z 

kalendarzem, czyli stworzenie ma³ej 

spo³ecznoœci studenckiej z np. tego samego 

wydzia³u i kalendarz online edytowany 

przez ka¿dego u¿ytkownika, co w praktyce 

oznacza kalendarz na Macu i iPhone’ie ze 

zbli¿aj¹cymi siê egzaminami, kolokwiami, 

etc.

U¿ytecznoœæ pakietu iLife 09 czyli - 

iPhoto - szybka korekcja zdjêæ, 

selekcjonowanie zdjêæ wed³ug twarzy, 

miejsca, wydarzenia, daty, itd...

GarageBand - czyli jak szybko mo¿na 

stworzyæ utwór muzyczny za pomoc¹ 

jednego programu.

iMovie - profesjonalny monta¿ filmu dla 

amatorów.

iTunes - centrum multimedialne, 

najciekawsze funkcje programu, integracja 

plików audio-wideo w jednym programie, 

synchronizacja z iPhone.

Us³uga Orange Free, jako najlepszy 

internet mobilny dla studentów na iPhone i 

nie tylko, mo¿liwoœæ u¿ywania iPhone 3G/

3GS z Mac jako modemu 3G.

Bezp³atne zaproszenia na wieczorn¹ 

czêœæ dla studentów ; wyrabianie kart 

klubowych ; stworzenie bazy danych 

Google i dodanie uczestników warsztatów.

W lekkiej i zabawnej konwencji, 

prezenter po prezentacji w³¹cza za pomoc¹ 

iPhone’a muzykê (aplikacja Remote) i 

zmienia oœwietlenie sali (aplikacja Luminair).

Impreza
Od godziny 22ej do godziny 4tej, 

rozpoczyna siê klubowa czêœæ warsztatów.

W czwartek zagraj¹ Dj W (najlepszy 

DJ wg DJMag), Dj Kostek i Dj Kocurr, 

mieszaj¹c najlepsze kawa³ki, ró¿nych 

gatunków muzycznych od 60,70,80 po 

czarne brzmienia i klubowe bity, muzyka, 

wizualizacje, wszystko na komputerach 

Mac.VDj na ¿ywo obrabia na ekranach 

zdjêcia (iPhoto) u¿ywaj¹c szablonu wysy³a 

maile uczestnikom zabawy etc.

Na sali kominkowej interaktywne 

stoiska Apple i Orange, iPhone’y, Macbooki 

i muzyka, któr¹ bêd¹ sterowali uczestnicy 

przez iPhone’y i aplikacje Remote.

iChat, czyli komunikacja pomiêdzy 

dwoma salami ; zdjêcia i filmy Goœci na 

wirtualnym tle wideo lub nieruchomym, 

CZÊŒÆ OPISOWA



Program 

warsztatów:

1. Prezentacja iWork 09

2. Synchronizacja z kontem Google

3. Prezentacja programu 

Kancelariusz

4. Ogólna prezentacja systemu Mac

5. Business Everywhere + iPhone

6. Stoiska dla goœci, z komputerami 

Mac i telefonami iPhone.

Warsztaty maj¹ na celu 

zademonstrowanie mo¿liwoœci produktów 

Apple w po³¹czeniu z aplikacjami Google i 

us³ugami Orange.

Pi¹tek
Prezentacja komputerów osobistych 

Macbook, Macbook Air i stacjonarnych 

iMac oraz Mac Mini, jako najlepsze 

narzêdzia do pracy w biurze i poza nim...

wskazanie zalet i uniwersalnoœci 

sprzêtowej bo czas to pieni¹dz a szef czy 

handlowiec nie musi byæ informatykiem

  „odpaliæ”PCeta, przejœæ przez drogê 

licznych pytañ Visty,mieæ ca³¹ bazê danych 

w komputerze skoro jest ona w biurze 

HANDLOWIEC ma sprzedawaæ

 Prezentacja pakietu biurowego iWork 

Prezentacja programu iChat do 

konferencji ; pokazanie znacznej ró¿nicy w 

jakoœci w stosunku do Skype ; mo¿liwoœæ 

wspó³dzielenia ekranu - pokazywanie 

rozmówcom naszego ekranu

Przyk³ad:

ca³e biuro pracuje dla szefa lub 

handlowca który jest na spotkaniu u 

wa¿nego kontrahenta i na bie¿¹co on line 

przekazuje i tworzy potrzebn¹ prezentacje 

Œwietna synchronizacja iPhone’a i 

Mac’a z kontem Google

Przyk³ad:

wspólna baza kontaktów i kalendarza 

dla szefa i asystentki

dla szefa i managerów

Sterowanie za pomoc¹ iPhone 

prezentacj¹ multimedialn¹.

IPhone jako modem

-£atwoœæ pod³¹czania sprzêtu innych 

firm... W 100% tzw. „Plug&Play” czyil 

pod³¹cz i dzia³aj. Mac ma ogromn¹ 

bibliotekê wbudowanych sterowników 

sprzêtowych. 

Samodzielne zak³adanie konta Google 

i testowanie praktycznego zastosowania 

aplikacji i mo¿liwoœci synchronizacji.

Prezentacja programu Kancelariusz na 

Mac, firmy Info Baza, czyli kancelaria 

prawna wyposa¿ona w sprzêt Apple.

Jednostronna integracja z programami 

z pakietu Office Microsoft’u, pokazanie 

uniwersalnoœci.

Us³uga Orange Business Everywhere, 

jako najlepszy internet mobilny dla 

biznesmenów na iPhone i nie tylko, 

mo¿liwoœæ u¿ywania iPhone 3G/3GS z Mac 

jako modemu 3G.

Bezp³atne zaproszenia na wieczorn¹ 

czêœæ ; stworzenie bazy danych Google i 

dodanie uczestników warsztatów.

Na zakoñczenie wyk³adu prowadz¹cy 

pyta uczestników czy chc¹ pos³uchaæ 

muzyki,któr¹ w³¹cza za pomoc¹ iPhone’a 

muzykê (aplikacja Remote) i zmienia 

oœwietlenie sali (aplikacja Luminair).

Impreza
Oficjalny Bankiet dla kontrahentów 

Apple Orange Komputronik i partnerów 

akcji do godziny 22-ej

Od godziny 22ej do godziny 4tej, 

rozpoczyna siê klubowa czêœæ imprezy 

otwartej.

W pi¹tek zapraszamy na najlepsz¹ 

muzykê z lat 70, 80, 90.

Za konsolet¹ Dj Micha³ i Dj Kocurr

Na sali kominkowej interaktywne 

stoiska Apple i Orange, iPhone’y, Macbooki 

i muzyka, któr¹ bêd¹ sterowali uczestnicy 

przez iPhone’y i aplikacje Remote.

iChat, czyli komunikacja pomiêdzy 

dwoma salami ; zdjêcia i filmy ludzi na 

wirtualnym tle wideo lub nieruchomym, 

pokazywane podczas imprezy na ekranach.



Program 

warsztatów:

1. Aplikacje Google

2. Prezentacja programu iChat

3. £atwoœæ korzystania z komputerów 

Mac

4. Prezentacja gier na Mac

5. Prezentacja gier na iPhone

6. Prezentacja zaawansowanych 

programów (Final Cut, Logic, Adobe 

Photoshop, Serato Scratch Live).

7. Stoiska dla goœci, z komputerami 

Mac i telefonami iPhone.

Warsztaty maj¹ na celu 

zademonstrowanie mo¿liwoœci produktów 

Apple w po³¹czeniu z aplikacjami Google i 

us³ugami Orange.

Sobota

Prezentacja komputerów osobistych 

Macbook, Macbook Pro, iMac Pro, Mac 

mini.

£atwoœæ pod³¹czania sprzêtu innych firm... 

W 100% tzw. „Plug&Play” czyli pod³¹cz i 

dzia³aj.

INTERNET

Prezentacja aplikacji Google.

Prezentacja przegl¹darki Safari

GRY I ZABAWY

Gry na Mac - Sims 3, Call of Duty 2, etc...

Gry na iPhone - Sims 3, Monopoly, 

Rolando, Ocarina, etc...

Oplikacje dla amatorów:

Prezentacja programu  iChat do konferencji ; 

pokazanie znacznej ró¿nicy w jakoœci w 

stosunku do Skype ; mo¿liwoœæ 

wspó³dzielenia ekranu - pokazywanie 

rozmówcom naszego ekranu ; prezentacja 

multimedialna online ; wiele innych... 

Pakiet iLife 09:

GarageBand - czyli jak szybko mo¿na 

stworzyæ utwór muzyczny za pomoc¹ 

jednego programu.

iMovie  - profesjonalny monta¿ filmu dla 

amatorów

iTunes  - centrum multimedialne, 

najciekawsze funkcje programu, integracja 

plików audio-wideo w jednym programie, 

synchronizacja z iPhone. 

Aplikacje dla profesjonalistów:

Zaawansowane programy do obróbki 

wideo (Final Cut Studio), tworzenia muzyki 

(Logic), obróbki graficznej (Adobe 

Photoshop).

Prezentacja dzia³ania programu Rane 

Serato Scratch Live (programu dla DJ) i 

wyt³umaczenie dlaczego to w³aœnie 

komputery Apple wybieraj¹ artyœci.

W lekkiej i zabawnej konwencji, prezenter 

po prezentacji w³¹cza za pomoc¹ iPhone’a 

muzykê (aplikacja Remote) i zmienia 

oœwietlenie sali (aplikacja Luminair).

Bezp³atne zaproszenia na wieczorn¹ 

czêœæ ; stworzenie bazy danych Google i 

dodanie uczestników warsztatów.

Impreza
Od godziny 22ej do godziny 4tej, 

rozpoczyna siê klubowa czêœæ warsztatów.

Zagra  rezydent Pod Arsena³em - Mistrz 

Polski 2007 w miksowaniu muzyki klubowej - 

Eddie D.

Na sali kominkowej najlepsze czarne rytmy 

zapewni Dj Kocurr, oprócz tego 

interaktywne stoiska Apple i Orange, 

iPhone’y, Macbooki...

iChat, czyli komunikacja pomiêdzy dwoma 

salami ; zdjêcia i filmy ludzi na wirtualnym 

tle wideo lub nieruchomym, pokazywane 

podczas imprezy na ekranach.



 3 dni imprez Apple Orange.Pod Arsena³em i...

Dlaczego „always fresh”?

 Apple jest zawsze na czasie.

Orange  przynosi œwie¿oœæ na Polski rynek, wprowadza 

innowacyjne rozwi¹zania z zakresu us³ug telekomunikacyjnych.

Pod Arsena³em to nowoczesna restauracja i najmodniejszy klub w 

Toruniu  

I...

    DU¯O ŒWIE¯YCH JAB£EK...

   POMARAÑCZY.....

 

Sieæ podobnych punktów w  Polsce 
Jest wiele takich miejsc w Polsce jak Pod Arsena³em ³¹cz¹cych 

funkcjê restauracji  obs³uguj¹cych klientów biznesowych (szkolenia 

konferencje bizneslunch) z funkcj¹ modnego klubu i jednoczeœnie 

organizuj¹cego niedzielne obiady rodzinne z opiek¹ dla dzieci 

Apple i Orange dla wszystkich

Bawiæ i uczyæ....
Pomys³ tej formy promocji zrodzi³ siê w g³owach dawnych 

u¿ytkowników PCtów i aplikacji Microsoft którzy dostrzegli 

niezawodnoœæ sprzêtow¹ Apple ,intuicyjnoœæ i prostotê aplikacji  .

Na tej bazie powsta³  plan który podobnie jak Apple jest prosty 

niezawodny i intuicyjny s³owem dla ludzi jak Orange jak 

Komputronik i Pod Arsena³em...

                                                         

Modna Restauracja i klub
jako miejsce sta³ej prezentacji trendowych i 

nowoczesnych produktów

dla nauki biznesu i zabawy

(mo¿liwoœæ podpisania sta³ej praktycznie bezp³atnej 

umowy)

Mac’a wybrali profesjonaliœci                      
wykorzystanie faktu ¿e najlepsi Dje i Vdje korzystaj¹ 

praktycznie wy³¹cznie ze sprzêtu i programów Apple .Mog¹ 

byæ popularnymi „noœnikami”tej istotnej informacji poprzez 

organizacjê promocji podczas imprez klubowych i na 

du¿ych eventach (patrz festiwal Plateaux 2009.)

Orange aktywnie wspiera muzykê klubow¹ i ciekawe 

projekty artystyczne 
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