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SG.huPC-ket oszt a blackPanther

A blackPanther Magyarország 2007-es év legnagyobb PC adományozási projektjét indítja el. 

 
A projekt lényege, hogy a rendszerbővítések során több száz vagy akár ezer olyan
számítógép kerül leselejtezésre, ami másoknak akár az "első pc"-t jelentheti. A
számítógépeket rövid karbantartás, javítás után grafikai, multimédiás csomaggal és további
legális szoftverekkel telepítve kaphatják meg a rászoruló szervezetek és személyek.  
 
A cég sajtóközleménye szerint az ingyen számítógépekre bármilyen oktatási intézmény,
karitatív, non-profit szervezet illetve ezektől független, de rászoruló mozgáskorlátozott, vagy
fogyatékkal élő avagy igényét nyomós indokkal alátámasztó személy pályázhat. Jelenleg 130
db felújításra váró számítógépre kaptak ajánlatot, melyekre már pályázni lehet. A pályázatok
elbírálása minden esetben a rászorultság alapján történik és a készlet a nyertes pályázók
között kerül felosztásra. A gépek kiszállítása is ennek megfelelően akár a nyár végére
elkezdődhet. A szervezetek többször is pályázhatnak egy-egy készletre amennyiben az
igényük az első alkalommal nem került kielégítésre.  
 
A pályázók (http://www.blackpanther.hu/modules/smartsection/item.php?itemid=6) folyamatos
ellátásához nagyvállalatok, cégek, vállalkozók vagy akár magánemberek jelentkezését,
támogatását, felajánlását várják. A programba bekapcsolódók részére a blackPanther
Magyarország az adomány nagyságának megfelelően médiaajánlatot biztosít.
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