Warszawa, 21.06.2017

Oferta

specjalna

Szanowni Państwo!
W ramach rezerwy oświatowej proponujemy nabycie podłogi interaktywnej Magiczny
Dywan 2.0, w promocyjnej cenie i z rozszerzonymi pakietami zasobów!

Opis produktu
Magiczny Dywan to zintegrowany system czujników ruchu, który zawiera w sobie projektor, komputer i
tablicę interaktywną. Jego funkcjonalność umożliwia szerokie spektrum zastosowań w każdym
pomieszczeniu, na jasnym i jednolitym podłożu. Obraz wyświetlany na podłogę tworzy wirtualny
"magiczny dywan", na którym dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym przeżywają wspaniałe
przygody, począwszy od gier i zabaw ruchowych po edukację poznawczą ze wszystkich dziedzin wiedzy.
Wielkość wyświetlanego obrazu zależy od wysokości zawieszenia urządzenia nad powierzchnią podłogi i
zbliżona jest do prostokąta o wymiarach 2 X 3 metry. Zaletą tej jedynej na rynku pomocy edukacyjnej jest
niezwykła łatwość obsługi wyłącznie za pomocą pilota zdalnego sterowania - zasada podobna do obsługi
domowego telewizora.
Magiczny Dywan został zaprojektowany przez polskich inżynierów i jest produkowany w Polsce. Dostępne
zasoby podzielone są na 3 grupy tematyczne: NAUKA, GRY, ZABAWA. Na dzień dzisiejszy jest ich 36. Nowe
programy planujemy dostarczać, już odpłatnie, co pół roku, w ilości 4 sztuk.
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Zasoby
W zestawie z Magicznym Dywanem oferujemy bogaty zestaw edukacyjnych gier i zabaw interaktywnych.
Scenariusze tych niezwykle ciekawych zajęć tworzone są przez doświadczonych nauczycieli wychowania
przedszkolnego i nauczania zintegrowanego. Zasoby te są na bieżąco poszerzane. Proste i czytelne menu
obrazkowe pozwala szybko i łatwo wybrać żądaną grę. Przed rozpoczęciem zabawy użytkownik
informowany jest o zasadach wybranej gry.
Gotowe zasoby do Magicznego Dywanu:
•

pakiet Funtronic FUN (przedszkole, klasy 1-3 szkoła podstawowa, sale zabaw),

•

pakiet Funtronic REW (według indywidualnego rozwoju dziecka),

•

pakiet Funtronic EDU (klasy 4-6 szkoła podstawowa),

•

pakiet Funtronic English

Cena
Specjalny zestaw Magiczny Dywan 2.0 – zawiera:
•
•
•
•

pakiet Funtronic Fun (52 gry i zabawy, obecnie 36 pozostałe zostaną dograne do września br.)
wbudowany komputer klasy PC, projektor krótkoogniskowy, pilot zdalnego sterowania,
gwarancja 24 miesiące lub 4000 godzin pracy lampy
serwis urządzenia poprzez sieć Internet (zarządzanie, monitoring, dodawanie nowych gier)

•
•
•

gratis Funtronic EDU (zasoby dla klas 4-6 SP) standardowy koszt 1245 zł brutto
gratis Funtronic English (angielski dla dzieci 1-3 SP) standardowy koszt 735 zł brutto
instalacja gratis

Standardowa cena: Magiczny Dywan z pakietem FUN, EDU i English to koszt
11.890 zł brutto

Specjalna cena Magicznego Dywanu 2.0 z pakietami FUN, EDU
i English to 9.910 zł brutto - upust 1980 zł brutto.
Płatność przelew 14 dni.
Z poważaniem,

1

Mariusz Głowacki
tel. 882 153 465
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