
 

 

 

Informacja prasowa 

Obraz ostry jak żyleta? To możliwe! Acer zaprasza na 
webinar z nagrodami 
 
Acer organizuje kolejny webinar z cyklu #AcerAcademy. Tym razem uczestnicy będą 
mieć okazję do pogłębienia wiedzy o najnowszych produktach ze świata projektorów 
Acer.  Na widzów będzie czekała także premiera nowej linii urządzeń. Wydarzenie 
odbędzie się online 25 maja o godzinie 10.00. 
 
 

Wtorkowy webinar 
 
Spotkanie zostanie poprowadzone przez ekspertów Acer: Łukasza Hoffmana, Piotra 
Nowoka i Jakuba Duraja. Przedstawią nowe modele w rozdzielczości 4K, linię super 
mobilnych urządzeń do projekcji obrazów oraz najnowsze rozwiązania laserowe. 
Dodatkowo zaprezentowane zostaną nowe tablety i notebooki z serii Enduro Urban. 
Prelegenci opowiedzą także o tym, jak można najlepiej wykorzystać potencjał nowych 
produktów. 
 
Gościnne wystąpienie  
 
Webinar będzie wzbogacony o udział Łukasza Muszyńskiego z Filmwebu - największego 
polskiego serwisu filmowego. Wicenaczelny opowie o filmach i serialach, które zdobyły 
serca widzów w czasie pandemii oraz o prognozach dotyczących przyszłości kin. 
 
Konkurs dla uczestników 
 
Dla najbardziej aktywnych widzów są przewidziane 3 myszki gamingowe Predator Cestus 
330, a dla uczestników trzech webinarów z rzędu pakiety Office 365. 

 

Więcej szczegółów dotyczących wydarzenia i prelegentów znajdują się tutaj oraz w linku 
do rejestracji.  
 
 

O #AcerAcademy  
 
Webinary #AcerAcademy to cykl szkoleń skierowanych do partnerów handlowych marki. Podczas spotkań analizowane są zagadnienia związane z 
produktami Acer i programami sprzedażowymi. Odbywają się one regularnie w ostatnie wtorki miesiąca. Projekt rozpoczął się w maju 2020 roku. 

 
O firmie Acer 
 
Założony w 1976 roku Acer jest firmą zajmującą się sprzętem, oprogramowaniem i usługami, badaniami, projektowaniem, sprzedażą  marketingową i 
wsparciem innowacyjnych produktów, które poprawiają jakość życia ludzi. Oferta produktów Acer obejmuje komputery osobiste, wyświetlacze, 
projektory, serwery, tablety, smartfony i akcesoria do ich przenoszenia. Opracowuje również rozwiązania chmurowe, aby połączyć Internet rzeczy. Firma 
Acer obchodziła 40. rocznicę powstania w 2016 roku i jest jedną z 5 największych na świecie firm zajmujących się komputerami. Zatrudnia 7 000 osób na 
całym świecie i jest obecna w ponad 160 krajach. Więcej informacji można znaleźć na stronie www.acer.com.  
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