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Warszawa, 26 października 2009 

Prezentacja multimedialnych możliwości Apple 
podczas Dni Kariery 2009

W dniach 26-29 października w Szkole Głównej Handlowej odbędą się Dni 

Kariery - jesień 2009, czyli targi pracy, praktyk i staży, na których można 

będzie zapoznać się z ofertami firm polskich oraz zagranicznych. W trakcie 

imprezy odbędzie się także Akademia Umiejętności, czyli cykl bezpłatnych 

szkoleń 

i warsztatów. Jednym z nich będzie prezentacja multimedialnych 

możliwości Apple, na które zaprasza firma iSource, wyłączny dystrybutor 

marki Apple 

w Polsce.

Dni Kariery to największe targi pracy, praktyk i staży, dzięki którym studenci mogą 

nawiązać bezpośredni kontakt z pracodawcami jeszcze przed rekrutacją. Impreza 

organizowana jest cyklicznie, na wiosnę w dziewięciu polskich miastach, zaś we 

Wrocławiu i Warszawie również jesienią. W tym roku odbywa się jej osiemnasta 

edycja.

W ramach tego wydarzenia realizowana jest również Akademia Umiejętności. Jest to 

szereg bezpłatnych szkoleń prowadzonych przez profesjonalistów z najlepszych firm, 

organizacji szkoleniowych i stowarzyszeń pozarządowych. W tym roku, wśród nich 

będzie miało miejsce szkolenie organizowane przez firmę iSource, podczas którego 

zostaną zaprezentujemy możliwości, jakie daje komputer Mac i wielokrotnie 

nagradzany pakiet oprogramowania- iLife 09. 



- Cieszymy się, że będziemy mogli uczestniczyć w tegorocznych Dniach Kariery, 

gdyż należą one do najlepszych imprez łączących środowisko studenckie ze światem 

biznesu. Będzie to dla nas doskonała okazja do zaprezentowania studentom 

rozwiązań  odpowiadających na ich potrzeby. Studenci są dziś bardzo mobilni i , co 

cieszy- coraz bardziej kreatywni. Posiadają mnóstwo zainteresowań, a wiele z nich 

realizują dzięki wykorzystaniu multimediów. Apple to w tym przypadku doskonały 

wybór - mówi Magdalena Mroczkowska z działu marketingu firmy iSource SA.

Uczestnicy szkolenia iSource będą mogli dowiedzieć się jak szybko stworzyć 

spersonalizowany album zdjęciowy, zmontować film i dodać do niego doskonałe 

efekty, czy też utworzyć własną stronę www. Warsztat, poprowadzony przez 

profesjonalnego trenera firmy Apple, Adama Cyrańskiego, ma na celu skłonienie 

młodych ludzi do odkrywania w sobie inwencji twórczej edytując zdjęcia i muzykę czy 

nadając inny wymiar swojej pracy dzięki dołączeniu filmu lub podcastu. 

Warsztaty iLife - żyj z pasją! Prezentacja multimedialnych możliwości Apple 

odbędą się w środę, 28 października w budynku Szkoły Głównej Handlowej w 

godzinach 13.30 – 15.20. Rejestracja jest bezpłatna i można jej dokonać na stronie:

http://www.dnikariery.pl/secms/pl/edycja/warszawa/akademia_umiejetnosci#35

Pełna lista szkoleń znajduje się na stronie www.dnikariery.pl w zakładkach 

poszczególnych miast. 

***

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.


