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PC REVUE prináša výstavu  

Notebook EXPO 

 

Bratislava – pondelok 8. apríla 2014: Ani tento rok tomu nebude inak. PC REVUE – 

najčítanejší slovenský magazín o IT pripravil piaty ročník úspešnej výstavy notebookov, 

ultrabookov, tabletov, smartfónov, mobilných zariadení, spotrebnej elektroniky a iných 

IT produktov na Slovensku Notebook EXPO. 

Piaty ročník Notebook EXPO sa bude niesť v duchu mobilných, najmä konvertibilných 
zariadení. Na výstave sa predstavia známi výrobcovia týchto zariadení, predajcovia 
rôznorodého príslušenstva, nebudú chýbať ani produkty z oblasti spotrebnej elektroniky, 
softvéru a telekomunikácií. Na výstave sa uskutoční aj niekoľko slovenských produktových 
premiér. Ani tento rok nebudú chýbať novinky z výstavy CES v Las Vegas, MWC v Barcelone 
a CeBIT v Hannoveri.  

Na Notebook EXPO budete mať možnosť vidieť a vyskúšať si najnovšie produkty, niektoré z 
nich budú mať na slovenskom trhu premiéru. Lenovo Yoga Tablet HD+, HTC One (M8), 
Samsung Galaxy S5 a inteligentné náramky z rodiny Gear, Sony Xperia Z2 a Xperia Z2 tablet a 
veľa ďalších noviniek. 

Notebook EXPO vám prinesie nezabudnuteľné zážitky. Ani tento rok nezabudneme otestovať 
odolnosť zaujímavých produktov. Šéfredaktor PC REVUE Ondrej Macko na svojich prednáškach 
na hlavnom pódiu preverí vyhotovenie smartfónu Sony Xperia Z1 a odolnosť notebooku 
Lenovo v náročných crash testoch. Chcete vidieť, ako a či vôbec to uvedené produkty „prežijú“? 
Tak nezmeškajte tohtoročné Notebook EXPO. 
 
Priamo na výstave si budete môcť vyskúšať aj to, ako funguje inteligentná trieda v praxi, 
a preniesť sa tak do školských čias. Preveríme aj vaše znalosti z matematiky, slovenčiny, ale aj 
z bezpečnosti a technológií. Tí najlepší získajú hodnotné ceny.  
 
Samozrejme, že sme nezabudli ani na gamerov. Aj pre nich sme pripravili množstvo zábavy. 
Okrem nadupaných počítačových hier a konzol, herných turnajov si budú môcť vyskúšať aj „off-
line“ hry a zábavu. Predstavíme aj absolútnu novinku – hru na mobil s rozšírenou realitou. 
Vývojári dokonca porozprávajú o tom, ako sa zo stolovej hry môže stať plnohodnotná hra pre 
počítač či tablet. 

Ak sa na výstavu chystáte aj s deťmi, vedzte, že sme mysleli na všetko. Pripravili sme pre ne 
detský kútik s veľkým množstvom rôznorodej zábavy. Vaše deti budú po celý čas pod 
odborným dohľadom a vy sa budete môcť nerušene venovať zaujímavostiam na výstave. 

Pripravená je aj relaxačná zóna, množstvo súťaží a sprievodných aktivít.  



Na výstave sa budete môcť stretnúť a porozprávať aj s redaktormi PC REVUE, okrem 
šéfredaktora Ondreja Macka bude prítomný aj Michal Reiter, Roman Kadlec, František Urban, 
Ondrej Perešíni a ďalší. Redaktori PC REVUE budú počas celej výstavy k dispozícii 
návštevníkom v poradenskej sekcii, kde radi zadarmo poskytnú odbornú pomoc, cenné rady 
a pomôžu návštevníkom vyriešiť technologické problémy.  

 „Po úspešnom štvrtom ročníku a pozitívnom ohlase čitateľov sme sa rozhodli zorganizovať ďalší 
ročník tejto výstavy. Chceme návštevníkom výstavy priniesť najnovšie informácie zo sveta IT 
a ukázať, že informačné technológie nie sú iba pre špecialistov, ale dokážu spríjemniť život 
každému jednému z nás,“ uviedol Ondrej Macko, šéfredaktor PC REVUE.  

„V  PC REVUE vždy počúvame hlasy našich čitateľov a aj tento rok si doslova vypýtali výstavu 
Notebook EXPO. Nie je to však len o notebookoch, čo zaujíma ľudí na Slovensku, čoraz viac  sa 
presadzujú tablety a hlavne smartfóny. Práve preto uvažujeme aj o zmene názvu tejto výstavy 
s tým, že to bude stále o ľahko pochopiteľnej forme prezentácie noviniek a o zábave. Notebook 
EXPO sme po úspechu z minulého roku ponechali v budove Fakulty informatiky a informačných 
technológií STU v Mlynskej doline. K dispozícii je bezplatné parkovanie, dostatok priestoru na 
prezentáciu a prednášky. Miesto je dostupné prostredníctvom MHD a v deň konania bude 
zadarmo premávať osobitný autobus z Hlavnej stanice až k miestu konania Notebook EXPO,“  
dodáva Macko. 

Ešte pred výstavou prebieha anketa TOP PRODUKT PC REVUE v ktorej môžu ľudia hlasovať 
a vybrať tak TOP PRODUKT v 7 kategóriách. Zapojením sa do ankety môžu vyhrať špičkový 
smartfón Sony Xperia Z1 Compact či tablet Samsung Galaxy Note 10.1 2014 Edition. Okrem 
ankety TOP PRODUKT PC REVUE sa môžu ľudia zapojiť aj do súťaže o ASUS Transformer Book 
T100. Všetky potrebné informácie k súťažiam nájdete na www.notebookexpo.sk.  
 

Na Notebook EXPO si návštevníci budú môcť kúpiť tričká so štýlovými motívmi PC REVUE. 
Pripravené sú aj výhodné akcie na predplatné magazínu PC REVUE exkluzívne iba počas 
výstavy.  

Okrem toho na účastníkov čaká bohatý sprievodný program. Výstava je spojená s prednáškami 
o novinkách, nových technológiách použitých v prenosných počítačoch, bezpečnosti, 
smartbankingu, mobilnej komunikácii či iných populárnych témach. Spomenieme azda tie, 
ktoré nemôžete vynechať: prednášku šéfredaktora magazínu PC REVUE Ondreja Macka 
o najnovších trendoch a produktoch či redaktora Michala Reitera o trendoch v oblasti 
smartfónov, ako aj prednášky odborníkov zo spoločností Intel, ESET a ďalších. Predstavené 
budú horúce novinky, ktoré priniesli svetové výstavy počítačov a spotrebnej elektroniky v 
posledných mesiacoch.  

Výstava Notebook EXPO sa koná už 12. apríla 2014 v novej budove Fakulty informatiky 
a informačných technológií STU v Bratislave.  

 

Vstupné: 

Vstupenky sa dajú zakúpiť v predpredaji v sieti Ticketportal.  
Cena: 2,99 € – bežné vstupné; 1,99 € – zľavnené vstupné (pre študentov).  
Deti do 12 rokov majú vstup zadarmo. 

Vstupenky sa budú dať zakúpiť aj v deň  konania výstavy priamo na mieste. Cena: 7 € 

Všetci predplatitelia PC REVUE dostali vstupenku na podujatie v marcovom čísle zadarmo. 

 

http://www.notebookexpo.sk/


Partneri: 

Generálny partner: Telekom 

Hlavní partneri: ČSOB, ESET 

Partneri: Asus, Canyon, Creative, DesignBag, ENTRO, G-Smart, Genius, GOPAS, HTC, Lenovo, 

Philips, Prestigio, RRS, Samsung,  Sapphire, Shark, Sony, Vnet 

Mediálni partneri: Akzent Media, Auto motor a šport, Europa2, Infoware, ITNews.sk, 

Pricemania.sk, Quark, Sector.sk, Zoznam.sk 

 

O PC REVUE: Počítačový magazín PC REVUE je určený pre širokú počítačovú verejnosť. Vychádza už 21. rok a za ten čas 

si vybudoval stabilnú pozíciu na trhu médií zameraných na informačné a komunikačné technológie. Podľa údajov nezávislých 

prieskumných agentúr má PC REVUE dlhodobo vedúce postavenie medzi špecializovanými odbornými magazínmi, 

ale aj všeobecnými spoločensko-ekonomickými týždenníkmi a mesačníkmi s prílohou o IT. 

 

O DIGITAL VISIONS: DIGITAL VISIONS je najvýznamnejšie slovenské vydavateľstvo v oblasti digitálnych médií. Spoločnosť 

vznikla v roku 1993 a od začiatku sa profilovala ako vydavateľský dom s orientáciou špeciálne na informačné a komunikačné 

technológie. Zaoberá sa vydávaním odborných magazínov a on-line médií, vydávaním špecializovaných publikácií (IT ročenka), 

organizáciou odborných konferencií (IT Summit), spoločenských IT podujatí (IT Gala), súťaží a výstav, prieskumami trhu, 

koprodukciou TV relácií atď. Portfólio printových a elektronických médií zasahuje všetky dôležité segmenty IT priemyslu. 


