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Wymarzony iPod od św. Mikołaja

Firma iSource – wyłączny dystrybutor marki Apple w Polsce – zaprasza 

wszystkich do udziału w konkursie iPod na prezent. Przez ponad miesiąc, 

odwiedzając świąteczną stronę www.ipodnaprezent.pl, można nadsyłać listy 

uzasadniające, jakiego iPoda chciałbyś dostać jeszcze w tym roku na gwiazdkę. 

Najciekawsze wypowiedzi zostaną nagrodzone wymarzonymi iPodami.

Spełnij swoje  marzenia i spraw radość swoim najbliższym - wygraj wymarzonego iPoda. 

Dzięki nowemu konkursowi iSource możesz sam wybrać nagrodę. Wystarczy, 

że napiszesz, dlaczego chciałbyś otrzymać wybrany model kultowego odtwarzacza Apple, 

a możliwe, że to właśnie do Ciebie  trafi  prezent!

-  Zbliżają się święta. Wszyscy szukają wymarzonego prezentu dla swoich bliskich, ale 

także dla siebie.  iPod to upominek, który ucieszy każdego. Konkurs iPod na prezent 

pozwoli nam dowiedzieć się, co najbardziej podoba się klientom - czy chcesz mieć iPoda 

dlatego, że jest bardzo ładny i przyciąga wzrok, czy też cenisz sobie przede wszystkim 

jego bogatą funkcjonalność. A może jedno i drugie? Czekamy na listy, a najciekawsze 

z nich nagrodzimy wymarzonymi iPodami - shuffle, nano, touch lub classic  – mówi 

Magdalena Mroczkowska, Marketing Manager w iSource SA, koordynator konkursu. 

List może  wysłać każdy – bez względu na  wiek. Autorzy tych najlepszych i najbardziej 

przekonujących otrzymają nagrody- wybrany przes siebie model iPoda. Dodatkowo, 

wybrane  l isty zg łoszone do konkursu zostaną  opubl ikowane na stronie 

www.ipodnaprezent.pl

Konkurs ruszył 16 listopada, a na listy czekamy do się 15 grudnia 2009. 

Więcej szczegółowych informacji na temat konkursu wraz z regulaminem na stronie 

www.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, 
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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.

Dodatkowych informacji udziela:
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Irena Gradowska
tel. (+48) 22 515 02 16
e-mail: igradowska@compress.com.pl

mailto:kkozlowski@compress.com.pl
mailto:kkozlowski@compress.com.pl
mailto:igradowska@compress.com.pl
mailto:igradowska@compress.com.pl

