
 Vážení přátelé, 

Dovolte mi,  abych Vás jménem společnosti Unico v.o.s. pozval na seminář, kde máte možnost se seznámit s novými 

technologiemi v oblasti IT. Zástupci jednotlivých výrobců Vám představí portfolio produktů z oblasti PC, notebooků, 

operačních systémů, uživatelských kancelářských aplikací, cloudového řešení, ale také projekce a barevného a černobílého 

tisku. Program a náplň přednášek jsme vybrali tak, aby jste získali informace na základě kterých snadněji v budoucnu 

vyberete vhodné technologie  pro Vaši práci či zábavu. 

 

 

 

 

 

 

Zveme Vás do City hotelu Pytloun v centru Liberce (lokace je zde), kde je pro Vás připravené kromě důležitých informací  

občerstvení v průběhu přednášek, bohatá tombola (můžete vyhrát monitor, tiskárnu a mnoho dalších hodnotných cen ),  

večerní raut a degustace kvalitních značkových vín. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Program a časový harmonogram: 

13,00 - 13,30 registrace 

Každý kdo se dostaví do 14. hodin dostane od nás kromě informačních a propagačních materiálů 

 i dárek v podobě kvalitní brašny na fotoaparát značky Samsonite. 

13,00 – 14,00 občerstvení  

 pro ty co nestihli ve shonu oběd 

14,00 – 14,30 Zahájení - Michal Štrunc 

 Představení společnosti UNICO v.o.s.  

14,30 – 15,00 Operační systém Windows 8.1 – Microsoft Petra Bartošová 

 Nebojte se nového systému, nebojte se dlaždic 

15,00 – 15,30 Datové projektory -  Epson Roman Vejražka 

 Nedostižná technologie zobrazení barev, 3 LCD projektory pro práci i zábavu 

15,30 – 16,00 přestávka – občerstvení 

 Nejen prací živ je člověk 

16,00 – 16,30 Office 365 - Microsoft Lukáš Jírový 

 Licencování a využití nejnovějšího kancelářského balíku 

16,30 – 17,00 Notebooky,  ultrabooky, PC a LCD - Fujitsu Milan Bezstarosti 

 Japonské technologie v Německém těle 

17,00 – 17,30 Tiskárny a  multifunkce -  Epson Marcel Divín 

 Evoluce v inkoustovém tisku, ještě nikdy nebyl tisk tak laciný 

17,30 – 18,00 Dotazy, diskuse 

 Ptejte se na co chcete, co budeme vědět tak povíme 

18,00 – 18,30 Vylosování tomboly 

 Úžasné ceny pro ty co vydrží do konce  

18,30 – 22,00 Večerní raut, degustace kvalitních značkových vín 

 Pojďte s námi ochutnat špičková vína a místní kuchyni, ale i si popovídat. Všichni jsou připraveni se 

Vám věnovat. Přejeme Vám příjemný  večer. 

 

Prosím o registraci na adrese liberec@unico.cz a 
uveďte: 

Jméno a příjmení, organizace, e-mail 

Kapacita sálu je omezena, pozvánka platí pro dvě 
osoby, uzávěrka registrací je 30.10.2014 

 

http://maps.google.cz/maps?f=q&source=embed&hl=cs&geocode=&q=Pytloun+City+Boutique+Hotel****,+Rumunsk%C3%A1+655%2F9+460+01+Liberec&aq=&sll=50.766377,15.058737&sspn=0.045818,0.132093&brcurrent=5,0,0&ie=UTF8&hq=Pytloun+City+Boutique+Hotel****,+Rumunsk%C3%A1+655%2F9&hnear=460+01&t=m&cid=17406904162812600209&ll=50.774627,15.060625&spn=0.021711,0.040255&z=14&iwloc=A
mailto:liberec@unico.cz


 


