
Magazyn „Invest-Park Info” użytkownicy iPadów mogą pobrać bezpłatnie z AppStore.

https://itunes. apple. com/us/app/invest-park-info/id768691324? l=pl&ls=1&mt=8

• Magazyn jest umieszczony w kiosku, do którego będą dodawane kolejne numery.

• Czasopismo jest przygotowywane w dwóch wersjach językowych. Po polsku czytamy w pionowym ustawieniu tabletu, 
a po obróceniu do poziomej pozycji urządzenia treści przygotowane są dla Czytelników anglojęzycznych.

• Strony magazynu rozmieszczane są obok siebie i jedna pod drugą. Po puknięciu w prawy górny róg w napis Browser otwiera się
podgląd wszystkich stron, dzięki czemu Czytelnik w szybki sposób może obejrzeć całą strukturę gazety i przejść do interesującego
go materiału. Puknięcie w napis Home przenosi do Kiosku z wszystkimi numerami magazynu.
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oznaczenie liczby stron pionowych w menu górnym



• Wypełniane kolorem kółeczka w prawym dolnym rogu wskazują, na której stronie pionowej znajduje się w danym momencie
Czytelnik. 

• Szare groty strzałek w prawym dolnym rogu podpowiadają, jak kolejno poruszać się po dokumencie. Po przeczytaniu każdej strony
wystarczy w nie puknąć, by nie przeoczyć żadnego tekstu.

• Do konkretnego tematu Czytelnik może przejść również dzięki spisowi treści, który jest interaktywnie połączony z właściwymi
stronami.

• Na stronie drugiej umieszczone są również wskazówki nawigacyjne.
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dotknij, a odsłonisz więcej treści



przesuwanie tekstu w szpalcie rozświetla
żarówki i odsłania więcej zdjęć

przesuń, a przeczytasz więcej treści lub zdjęć



wysuń informację 
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ingerencji Czytelnika



reklama dźwiękowa 

animowana prezentacja, 
którą zobaczysz po obrocie iPada

• Magazyn na iPadzie jest „ożywioną” publikacją i ma za zadanie zainteresować Czytelnika nie tylko ciekawą treścią, ale także
wciągnąć go w interaktywną minizabawę. Zaprojektowane elementy dopełniające treści, samoczynnie pojawiają się na ekranie
iPada, są ukryte i trzeba je odsłonić, albo – dla cierpliwych i zaciekawionych Czytelników – uruchamiają się po odczytaniu kolejnej
porcji materiału. 

• Czytaj, włącz, obróć, przesuń, wysuń... Kontent, oprócz materiału zaadaptowanego z wersji drukowanej magazynu,
zawiera dodatkowe zdjęcia, animacje, prezentację filmową, dźwięk.

ZAPRASZAMY DO CZYTANIA I ODKRYWANIA ANIMOWANYCH ZAKAMARKÓW NASZEJ PUBLIKACJI


