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Wyznaj miłość z iPodem
Walentynkowy konkurs iSource – do wygrania iPod nano 

Firma iSource – wyłączny dystrybutor marki Apple w Polsce – zaprasza 

wszystkich do udziału w konkursie Wyznaj miłość z iPodem. Przez dwa 

t y godnie , po pobraniu form ula rza zg łoszeniowego ze st rony 

www.ipodnaprezent.pl, każdy może nadesłać wyznanie miłosne do 

wybranej osoby. Najlepsze wyznanie zostanie wyróżnione różowym iPodem 

nano.

Spełnij swoje marzenia i spraw radość swojej wybrance – podaruj jej najpiękniejsze 

życzenia walentynkowe, a wraz z nimi… wymarzonego iPoda. Wystarczy, że prześlesz 

nam treść wyznania bądź życzeń. Autor tego najlepszego i najbardziej 

przekonującego otrzyma prezent, który będzie mógł podarować ukochanej osobie - 

walentynkowy, różowy odtwarzaczem iPod shuffle 

z wygrawerowaną specjalnie dla swojej drugiej połówki dedykacją.

Kultowy odtwarzacz firmy Apple z pewnością ucieszy każdego. Mimo, że jest mały, 

lekki 

i kieszonkowy - umożliwia nie tylko słuchanie muzyki, ale również wyświetlanie 

zdjęć 

i odtwarzanie plików video. Kolor miłości – róż, będzie dodatkowym akcentem i 

sugestią dla obdarowanego. 

Wybrane listy zgłoszone do konkursu zostaną opublikowane na stronie  HYPERLINK 



"http://www.isource.pl" www.ipodnaprezent.pl 

i nagrodzone kalendarzem Apple Maniaka, autorstwa znanego rysownika, Pawła 

Jońcy.

Konkurs rusza 5 lutego 

i nie przewiduje ograniczeń wiekowych. Na walentynkowe listy czekamy do 14 

lutego 2010 r. 

Formularz zgłoszeniowy oraz więcej szczegółowych informacji na temat konkursu 

wraz 

z regulaminem znajduje się na stronie:

http://ipodnaprezent.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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