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Warszawa, 28 października 2009 

Zbliża się IV edycja BEiKS Roadshow

Rusza kolejna, czwarta edycja cyklu otwartych i bezpłatnych prezentacji 

sprzętu oraz oprogramowania video - BEiKS Roadshow. W tym roku prezentacje 

odbędą się w czternastu miastach w Polsce i potrwają od 4 do 27 listopada 

2009 roku. Na imprezę zaprasza firma iSource, wyłączny dystrybutor Apple 

w Polsce, jeden z partnerów wydarzenia.

BEiKS Roadshow to  cykl corocznych imprez o charakterze objazdowym, organizowanych 

dla branży video. W tym roku wydarzenie odbędzie się kolejno w miastach: Białystok, 

Olsztyn, Warszawa, Kraśnik, Koszalin, Gdańsk, Bydgoszcz, Poznań, Łódź, Rzeszów, 

Kraków, Katowice, Wrocław oraz Kalisz.

Impreza jest ważnym wydarzeniem w branży, ponieważ stanowi doskonałą okazję 

do spotkania wszystkich twórców, zarówno początkujących, jak  i profesjonalistów.  

Interesującą  częścią  Roadshow będzie z pewnością  prezentacja  zaawansowanej 

postprodukcji z Apple Final Cut Studio, podczas której będzie można dowiedzieć się, 

a także zobaczyć na żywo, jak pomocny jest najpopularniejszy pakiet oprogramowania 

do montażu video. Nowy program Final Cut Studio udostępnia ponad 100 nowych funkcji, 

które przenoszą sztukę i technikę filmową na wyższy poziom. 

- iSource już po raz kolejny wystąpi w roli partnera tej ciekawej imprezy. Cieszymy się, 

że firma BEiKS, która od kilkunastu lat skutecznie pośredniczy w sprzedaży rozwiązań 

Apple dla profesjonalistwów, jest inicjatorem tak dużego przedsięwzięcia. To doskonała 

okazja aby zaprezentować nowatorskie rozwiązania oprogramowania Apple Final Cut 

Studio pasjonatom  video z całej Polski. – mówi Magdalena Mroczkowska z firmy iSource. 

Na spotkaniu zostaną poruszone tematy takie jak praca wielokamerowa, praca 

ze stabilizatorem obrazu oraz artystyczne i techniczne aspekty wykorzystania kranu 

kamerowego. Przewidziano również czas na indywidualne konsultacje z ekspertami. 



Na wszystkich uczestników IV edycji BEiKS Roadshow czekają  specjalne oferty 

promocyjne, m.in. na zakup oprogramowania Final Cut Studio.

 

Więcej informacji oraz szczegółowy plan imprezy na stronie: http://beiks.pl/news/widok/

111/pl 

Rejestracji można dokonać przesyłając wiadomość na adres: rejestracja@beiks.pl 

***

iSource jest wyłącznym dystrybutorem produktów firmy Apple w Polsce. W ofercie spółki znajdują się 

rozwiązania z dziedziny rozrywki i multimediów adresowane do użytkowników indywidualnych oraz osób i firm, 

które profesjonalnie lub półprofesjonalnie zajmują się projektowaniem i tworzeniem treści multimedialnych. 

iSource dostarcza także rozwiązania dla małych i średnich firm oraz profesjonalne systemy dla korporacji.  

Obok produktów Apple, portolio iSource obejmuje również marki komplementarne, takie jak: Quark, FileMaker, 

Parallels, Belkin, ExtremeMac, Gear4, Migilia, Elgato, Lacie, oraz Macally. Głównym akcjonariuszem spółki jest 

fundusz typu private equity AKJ Investment I Fundusz Inwestycyjny Zamknięty zarządzany przez AKJ 

Investment TFI S.A.
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