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Czytniki PocketBook ponownie w salonach Empik
Od początku lutego w siedmiu salonach sieci Empik można kupić
czytniki PocketBook Touch Lux 3 i PocketBook Ultra.

„Z siecią Empik łączy nas ponad trzyletnia współpraca”, mówi Maksym Zhelezniak, Szef Działu Sprzedaży
PocketBook S.A. na obszar Europy Środkowej i Wschodniej. „Dwa lata z rzędu sprzedawaliśmy w salonach
czytniki PocketBook w opakowaniach specjalnie zaprojektowanych dla tego Partnera”.

Empik jest jednym z największych Partnerów firmy PocketBook w tym rejonie Europy. Poprzednio w swojej
ofercie sieć miała bezdotykowe modele PocketBook Basic oraz dotykowy PocketBook Touch (od trzeciego
kwartału 2012 roku), a także czytnik z przednim podświetleniem PocketBook Touch Lux, który w był
sprzedawany jako PocketBook Highlight w dedykowanym opakowaniu z logo Empik.

W tegorocznym zamówieniu PocketBook dostarczył czytniki do salonów w Krakowie, Łodzi, Warszawie i
Wrocławiu.

„Zwolennicy e-czytania będą mieli wybór pomiędzy dwoma modelami czytników”, wyjaśnia Maksym Zhelezniak.
„Zarówno PocketBook Touch Lux 3, jak i PocketBook Ultra mają przednie podświetlenie oraz sześciocalowy
wyświetlacz najnowszej generacji dostępnej na rynku E Ink Carta®. Jednak Ultra ma nowszy design i dysponuje
wyjściem audio, co może przekonać do niego miłośników audiobooków, czy e-booków konwertowanych na
mowę”.

Lista salonów, w których dostępne są czytniki PocketBook jest następująca:
●
●
●
●
●
●
●

Kraków Galeria Krakowska - ul. Pawia 5 (CHU Galeria Krakowska)
Łódź Manufaktura - ul. Karskiego 5 (CH Manufaktura)
Warszawa Arkadia - Al. Jana Pawła II 82 (CH Arkadia)
Warszawa Galeria Mokotów
- ul. Wołoska 12 (CH Galeria Mokotów)
Warszawa Junior - ul. Marszałkowska 116/122
Warszawa Złote Tarasy - ul. Złota 59 (Złote Tarasy)
Wrocław Renoma - ul. Świdnicka 40

Dodatkowe informacje na www.pocketbook-int.com/pl oraz na fanpage'u
https://www.facebook.com/PocketBookPoland

PocketBook jest czwartym co do wielkości globalnym producentem wysokiej jakości czytników książek
elektronicznych z ekranami wykonanymi w technologii E Ink (zwaną też papierem elektronicznym). Spółka ma w
swojej ofercie także czytniki multimedialne oraz tablety, które pracują w oparciu o system Android.

Firma powstała w 2007 roku i ma swoją siedzibę w Lugano w Szwajcarii. Produkty PocketBook są dostępne w
sprzedaży w 24 krajach. Dzięki połączeniu sprzętu, unikalnego oprogramowania oraz ergonomicznego
wzornictwa czytniki e-booków PocketBook pozycjonują się w segmencie „premium” tego rynku.

