Vytvoříme pro vaši školu, firmu
či instituci multimediální
knihovnu
Studenti, kolegové i zákazníci ocení novou formu studia
a čtenářské zkušenosti.

Co jsou
multimediální
knihy a proč
mít vlastní
mKnihovnu
mKnihy jsou elektronické publikace s širokou
škálou multimediálních a interaktivních prvků.
Videa, interaktivní obrázky a další obsah
obohacují četbu o nové rozměry. Možnost
zvýrazňovat či citovat texty a tvořit z nich
výtahy zase činí studium podstatně efektivnější.
Naše společnost Publi.cz jako jedna z prvních
v ČR nabízí školám, vydavatelstvím, veřejným
institucím i soukromým firmám vytvoření
multimediální

knihovny

na

klíč. Vlastní

mKnihovnou zvýšíte svou hodnotu v očích
studentů, zaměstnanců i zákazníků a získáte
významnou konkurenční výhodu.

mKnihovna ve vašich barvách
mKnihovně vtiskneme vizuální identitu vaší
instituce, napojíme ji na vaše informační
systémy, nahrajeme do ní publikace určené
vašim studentům, kolegům či zákazníkům.

Přidaná hodnota
Vaše instituce získá na prestiži. Vaši pedagogové
a experti dostanou možnost snadno vytvářet
a publikovat knihy v atraktivním formátu.
Funkce
automatických
citací
přispěje
k navýšení jejich odborné autority.

Efektivnější studium
Studenty začne škola víc bavit a budou
dosahovat lepších výsledků. Zaměstnanci
si ochotněji osvojí odbornou problematiku,
zákazníci si možná poprvé v životě se zájmem
přečtou výroční zprávu.

Technologická přístupnost
Multimediální knihy lze číst na všech
nejrozšířenějších platformách a zařízeních.
Jak na tabletech Apple s iOS i Androidem, tak
v počítačích s Windows i macOS.

Všestranný servis pod Publi.cz
Pro vaši instituci vytvoříme mKnihovnu na klíč a pomůžeme i vašim zaměstnancům
s tvorbou vlastních multimediálních publikací. Celým přechodem na náš systém vás
podrobně provedeme a zajistíme také školení pro celý váš tým.

Hlavní výhody mKnihovny
Grafický design upravíme na míru vaší instituce
Napojení mKnihovny na firemní či školní informační systém
První publikaci získáte zdarma
Dostanete od nás zdarma tablet pro testování mKnih
Získáte image moderní instituce
Všechny vlastní publikace budete mít na jednom místě
mKnihovna se stane vynikajícím PR nástrojem
Získáte bezplatný servis na 5 let
Zdarma zaškolíme vás, vaše kolegy i zaměstnance

Jak začít budovat mKnihovnu
Napište nám nebo zavolejte. Dohodneme si osobní setkání, kde probereme vaše představy
i technické aspekty projektu.

Společně vytvoříme něco mimořádného!

Kontakt

e-mail: mknihy@publi.cz
telefon: +420 775 555 357

www.publi.cz

