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Sonda

Stałe działy gazety MSP - Nowoczesne technologie

KONKURS

Graj o atrakcyjne nagrody!

Już  8  czerwca,  we  wtorek  rusza  wielki  konkurs  z  okazji  18  urodzin  firmy  MAP
solutions. Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółami konkursu i zapraszamy do
wspólnej zabawy.

Opis konkursu:

1. W konkursie mogą wziąć udział użytkownicy oprogramowania Symfonia.
2. Konkurs trwa od 8 czerwca do 17 czerwca 2010 r. i jest podzielony na cztery etapy:

pierwszy etap: wtorek 8 czerwca 2010 r.
drugi etap: czwartek 10 czerwca 2010 r.
trzeci etap: 15 czerwca 2010 r.
czwarty etap: 17 czerwca 2010 r.
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Życzenia przedsiębiorców - co
wpłynie na poprawę
funkcjonowanie biznesu w Polsce?

Mniej korupcji

Mniej polityki w biznesie

Zmiana systemu podatkowego

Zmniejszenie podatków

Łatwiejszy dostęp do środków
unijnych

Łatwiejszy dostęp do kredytów

Zmiana ekipy rządzącej

Głosuj

produkt, usługa

Wybierz region

3. W każdym etapie konkursu pytania pojawiają się o godz. 9.00 i można na nie odpowiadać
do godz. 20.00.
3. Konkurs jest rodzajem quizu, w którym uczestnicy odpowiadają na pytania dotyczące firmy
MAP solutions i oprogramowania Symfonia.
4. Zadaniem uczestników konkursu jest udzielenie odpowiedzi na trzy pytania w każdym z
czterech etapów w jak najkrótszym czasie.
5. Czas mierzony jest z dokładnością do 0,01 sek.
6. Uczestnicy konkursu mogą wziąć udział w jednym, dwóch lub trzech etapach konkursu i
grać  o  nagrody  niższej  wartości.  W  każdym  etapie  nagradzamy  trzy  osoby,  które
potrzebowały  najmniej  czasu,  aby  udzielić  odpowiedzi  na  zadane  pytania.  Nagrodami  w
poszczególnych etapach są:

voucher na pobyt w SPA - za zajęcie I miejsca etapu
tłumacz elektroniczny - za zajęcie II miejsca etapu
ramka cyfrowa do zdjęć - za zajęcie III miejsca etapu

8.  Zwycięzcami całego konkursu zostaną  trzy  osoby,  które  wzięły  udział  we  wszystkich
czterech etapach konkursu i  potrzebowały najmniej  czasu na udzielenie odpowiedzi.  Pod
uwagę będą brane czasy uzyskane w poszczególnych etapach.
Nagrodami głównymi za są:

voucher na wybraną wycieczkę - za zajęcie I miejsca całego konkursu
ekspres ciśnieniowy - za zajęcie II miejsca całego konkursu
nawigacja samochodowa - za zajęcie III miejsca całego konursu

9.  Lista zwycięzców poszczególnych etapów będzie zamieszczona na stronie internetowej
następnego dnia po zakończeniu danego etapu:

zwycięzcy I etapu -  środa 9 czerwca 2010 r.
zwycięzcy II etapu - piątek 11 czerwca 2010 r.
zwycięzcy III etapu - środa 16 czerwca 2010 r.
zwycięzcy IV etapu - piątek 18 czerwca 2010 r.

10.  Zwycięzcy  całego  konkursu zostaną  ogłoszeni  na  stronie  internetowej  w  środę  23
czerwca 2010 r.
11. W konkursie nie mogą brać udział pracownicy firmy MAP solutions oraz członkowie ich
rodzin, a także pracownicy firm posiadający w swojej ofercie oprogramowanie Symfonia, w
tym dystrybutorzy i partnerzy firmy Sage sp. z o.o.

Opis gry:

1. Aby wziąć udział w konkursie należy zalogować się - wpisać swoje imię i nazwisko, nazwę
firmy,  numer  seryjny  programu Symfonia,  na  którym pracuje  uczestnik,  adres  mailowy,
telefon kontaktowy i hasło. Loginem jest adres mailowy uczestnika.
2. Po zalogowaniu się do konkursu, uczestnik widzi planszę: "Zacznij grę"
3. Po wciśnięciu buttonu "Zacznij grę" uczestnik rozpoczyna grę: stoper zaczyna odmierzać
czas i pojawia się pierwsze pytanie
4. Po pojawieniu się pierwszego pytania, ukazują się trzy odpowiedzi: a, b, c (na zasadzie
testu). Zadaniem gracza jest wybranie prawidłowej odpowiedzi i zatwierdzenie jej.
5. Jeżeli gracz udzieli prawidłową odpowiedź na pytanie, otrzymuje następne pytanie.
6.  Jeżeli  gracz nie  udzieli  prawidłowej odpowiedzi  na  pytanie,  zaczyna grę  od  początku
etapu, w którym aktualnie bierze udział.
7.  Aby  odpowiedzieć  na  pytanie  należy  zaznaczyć  odpowiedź  i  zatwierdzić  buttonem
"Zatwierdź".
8.  Gracz może cofać  się  dowolną  ilość  razy,  dopóki nie uda mu sie udzielić  prawidłowej
odpowiedzi na pytanie.
9.  Zegar  przestanie  odmierzać  czas  po  udzieleniu  prawidłowej  odpowiedzi  na  ostatnie
pytanie w danym etapie.

Dowiedz się więcej!l
  www.mapsolutions.pl

Cały artykuł jest dostępny w formacie PDF. W celu dokonania zakupu dodaj go do koszyka.
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