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Русский

Червень 4, 2007, Понеділок

ФІНАНСУВАННЯ БІЗНЕСУ БІЗНЕС від А до Я БІЗНЕС-НАВЧАННЯ ОГОЛОШЕННЯ РОБОТА ПОСЛУГИ   
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* Матеріал наданий мовою оригіналу

10 мая 2007 г. - компания Apacer
Technology Inc. выпустила новый
USB-флэш Handy Steno AH221.
Устройство предназначено для
пользователей, желающих иметь

стильный и доступный по цене флэш-драйв. Чистые линии,
спокойные темные тона и золотистое полупрозрачное кольцо
придают AH221 элегантный вид.

По словам директора по производству компании Apacer, г-на К.К.
Чанга: «Как и модель АН520, завоевавшая японскую награду G-mark
за дизайн, новый продукт АН221 отражает основную концепцию
компании Apacer - функциональность и инновационный дизайн».
Этот продукт был разработан специально для пользователей USB,
следящих за последними тенденциями моды. Кольцо, расположенное
в верхней части AH221 делает обычную флешку модным
аксессуаром. Дизайн корпуса понравится многим - съемный
колпачок, когда он не нужен, можно зафиксировать на задней части
флеш-драйва.

Но USB АН221 - это не только стильный аксессуар. Еще одно
неоспоримое достоинство продукта - компактность. Размер флэшки
составляет всего 5,4 x 0,8 сантиметров, а вес - лишь 8 граммов.
Кроме этого, устройство было многократно протестировано и прошло
строжайший контроль качества. Продукт уже выпущен в продажу. 

Для получения более подробной
информации, перейдите, пожалуйста,
по ссылке. 

О компании

Компания Компания Apacer Technology - один из мировых
лидеров в программном обеспечении и комплектующих для модулей
памяти и цифровых запоминающих устройств. Цель компании -
позволить клиентам «Достигнуть наилучшего» в продуктах памяти и
услугах. Компания Apacer заслужила прекрасную репутацию в
области производства модулей памяти, обладающих высокой
работоспособностью, надежностью и ценностью. Apacer также
производит USB устройства, флэш-карты, карт-ридеры и
МР3-плееры.

Более подробную информацию вы найдете на сайте www.apacer.com
 

 

Джерело інформації:

 

11-05-2007

   Інші новини

ФЕСТИВАЛЬ «ТРЕНІНГ-2007» 

Фестиваль «Тренінг-2007» пройде в Києві 21-22 червня 2007 року

АБ "БРОКБІЗНЕСБАНК" ВІДКРИВ ВІДДІЛЕННЯ В ПЕРВОМАЙСЬКУ  
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В рамках стратегії розвитку регіональної мережі Миколаївська філія
АБ "Брокбізнесбанк" відкрила нове відділення, яке знаходиться за
адресою: - м. Первомайськ Миколаївської обл., вул. Грушевського,
40.

АБ "БРОКБІЗНЕСБАНК" ПРОВОДИТЬ АКЦІЮ ДЛЯ КЕРІВНИКІВ
ПІДПРИЄМСТВ І ОРГАНІЗАЦІЙ  

Акція передбачає особливі переваги для керівників підприємств і
організацій.

З 1 ЧЕРВНЯ ПОЧИНАЄТЬСЯ ВИКУП ІНВЕСТИЦІЙНИХ СЕРТИФІКАТІВ
"ЦЕНТРАЛЬНОГО ІНВЕСТИЦІЙНОГО ФОНДУ"  

1 червня компанія по управлінню активами (КУА) "Інеко-інвест"
починає другий цього року інтервал по викупу інвестиційних
сертифікатів пайового інтервального диверсифікованого
інвестиційного фонду "Центральний інвестиційний фонд" ЗАТ КУА
"Інеко-інвест" (ЦИФ).

СЛАВУТСЬКИЙ ФІЛІЯ АБ "БРОКБІЗНЕСБАНК" ВІДКРИЛА НОВЕ ВІДДІЛЕННЯ
 

Розширюючи регіональну мережу, АБ "Брокбізнесбанк" відкрив
Нетішинськоє відділення №2 у Славутськом філії.

ВИПУСКУ ОБЛІГАЦІЙ ДП «ІМІДЖ ХОЛДИНГ» АКЦІОНЕРНОЇ КОМПАНІЇ
«ІМІДЖ ХОЛДИНГ АПС» ВИЗНАЧЕНО КРЕДИТНИЙ РЕЙТИНГ UAА  

Сьогодні незалежне рейтингове агентство «Кредит-Рейтинг»
оголосило про визначення довгострокового кредитного рейтингу
uaА випуску іменних процентних, з додатковим забезпеченням
облігацій (серія В) ДП «Імідж Холдинг» акціонерної компанії «Імідж
Холдинг АпС» (Запорізька обл.) на суму 125 млн. грн. терміном
обігу 3 роки.

БЕЗДОГАННА РЕПУТАЦІЯ В НОВІЙ ФОРМІ 

До середини травня лідер коньячного ринку України ВАТ «АПФ
«Таврія» представив споживачам продукцію з новим дизайном.

АБ "БРОКБІЗНЕСБАНК" ВІДКРИВ НОВЕ ВІДДІЛЕННЯ У ЛУГАНСЬКУ 

В рамках стратегії розвитку регіональної мережі АБ
"Брокбізнесбанк" продовжує збільшувати кількість відділень.

ІНТЕРВ'Ю З КАТРІН МАКKЕЙ, ВИКОНАВЧИМ ДИРЕКТОРОМ КОМПАНІЇ
RELOCATION 

Ось вже багато років німецька компанія Relocation-muc
спеціалізується на наданні професійних послуг при переїзді:
перевезення офісів і квартир.

UMC ПРЕДСТАВЛЯЄ СПЕЦІАЛЬНІ СЕРВІСИ ДО СВЯТКУВАННЯ «ДНІВ
ЄВРОПИ» В УКРАЇНІ 

ОПЕРАТОР МОБІЛЬНОГО ЗВ’ЯЗКУ UMC, 100% ДОЧІРНЯ КОМПАНІЯ
ВАТ "МТС" (NYSE: MBT), ПРЕДСТАВЛЯЄ СПЕЦІАЛЬНІ СЕРВІСИ,
ВІКТОРИНИ ТА ПОДАРУНКИ СВОЇМ АБОНЕНТАМ ДО СВЯТКУВАННЯ
«ДНІВ ЄВРОПИ» В УКРАЇНІ.

ПРЕЗИДЕНТ CISCO ПО РОБОТІ НА РИНКАХ, ЩО РОЗВИВАЮТЬСЯ, ПОЛ
МОНТФОРД 31 ТРАВНЯ ВІДВІДАЄ КАЗАНЬ 

Перший візит одного з топ-менеджерів Cisco в Республіку Татарстан

CITIA BTC ЗАВЕРШИЛА ПРОЕКТ ПО РОЗРОБЦІ РЕГЛАМЕНТНОЇ ЗВІТНОСТІ
ЗАСОБАМИ BUSINESS OBJECTS ДЛЯ «БРІТІШ АМЕРІКАН ТОБАККО
УКРАЇНА» 

Citia Business and Technology Consulting завершила проект по
розробці регламентної звітності засобами Business Objects для
підрозділу торгового маркетингу «Брітіш Амерікан Тобакко
Україна».

CISCO І SCIENTIFIC ATLANTA НА ВИСТАВЦІ ANGA CABLE 2007 

Кількість людей, що користуються відеопослугами для зв'язку і
групової роботи, росте в геометричній прогресії.

АБ "БРОКБІЗНЕСБАНК" ПРОВОДИТЬ АКЦІЮ КРЕДИТУВАННЯ «АВТО-БУМ»
НА ПОКУПКУ АВТОМОБІЛЯ 

АБ "Брокбізнесбанк" для фізичних осіб проводить акцію
кредитування «АВТО-БУМ» на покупку автомобіля.

РЕЙТИНГ НАЙРЕЗОНАНСНІШИХ ПОДІЙ ПИВНОГО РИНКУ 

Інформаційний центр "ЕЛВІСТІ" представляє підсумки чергового
щотижневого аналізу публікацій, пов'язаних з пивним ринком, які
зустрічалися в ІНТЕРНЕТ-ЗМІ.

МАСТЕР-КЛАССИ В РАМКАХ ІІ МІЖНАРОДНОГО ФОРУМУ «ЛОГІСТИКА В
УКРАЇНІ 2007: КЛЮЧОВІ КРИТЕРІЇ ЕФЕКТИВНОСТІ» 8-9 ЧЕРВНЯ 2007P., М.
КИЇВ 



VlasnaSprava.info :: Бізнес-новини / Ідеальна пара - стиль і функці... http://www.vlasnasprava.info/ua/business_news.html?_m=publication...

3 of 3 6/4/2007 1:23 PM

Учасникам II Міжнародного Форуму «Логістика в Україні 2007:
Ключові критерії ефективності» надається унікальна можливість
крім сесійних засідань відвідати 3 мастер-класса професійних
логістів: «Правильні закупівлі: документи і процедуры»,«Як
правильно провести аудит системи логістики підприємства»,
«Внутрішня логістика складів. Ключові показники ефективності»

НАЙРЕЗОНАНСНІШІ ПОДІЇ СТРАХОВОГО РИНКУ  

Інформаційний центр "ЕЛВІСТІ" представляє підсумки щотижневого
аналізу публікацій в українських ІНТЕРНЕТ-ЗМІ, пов'язаних з
діяльністю страхових компаній.

UMC НАГОРОДИЛА КОМАНДУ СТУДЕНТІВ З ДОНЕЦЬКА, ЯКА ПЕРЕМОГЛА В
ПРОЕКТІ «ПРОФЕСІОНАЛИ МАЙБУТНЬОГО» 

Команда студентів донецького національного технічного
університету стала переможцем всеукраїнського проекту
«професіонали майбутнього», ініційованого та реалізованого
оператором мобільного зв’язку umc, 100% дочірньої компанії ват
"мтс" (nyse: MBT).

MOBILE MONDAY УКРАЇНА В ТРАВНІ: РІШЕННЯ ДЛЯ МОБІЛЬНИХ
ТЕРМІНАЛІВ І ПІДТРИМКА РОЗРОБНИКІВ  

28 травня в Києві відбулася чергова подія Mobile Monday,
присвячена темі "Мобільні термінали для мереж третього покоління:
проблеми і їх рішення".

ПРОДОВЖУЄТЬСЯ КОНКУРС «ДІЄСЛОВО» НА КРАЩИЙ СТАТЕЙНИЙ
МАТЕРІАЛ З ТЕМАТИКИ «РИНОК PR В УКРАЇНІ»  

Продовжується конкурс «ДієСлово» на кращий статейний матеріал з
тематики «Ринок PR в Україні», оголошений компанією стратегічних
комунікацій Publicity Creating серед журналістів українських
друкарських ЗМІ, українських Інтернет-видань і інформаційних
Інтернет-порталів.
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