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A Vodafone segít megtalálni a Neked való kiállítást a
Múzeumok Éjszakáján!
A Vodafone támogatásával megrendezendő kilencedik Múzeumok Éjszakáján közel ezer
program és kiállítás várja az érdeklődőket
A Vodafone a minőségi mobilszolgáltatáson túl elkötelezett híve a kultúra támogatásának
is, így idén főszponzori szerepet vállalt a Múzeumok Éjszakájának megszervezésében.
Idén két napon is áldozhatnak a látogatók a kultúra oltárán: június 18-án vidéken, június
24-én pedig Budapesten várja a látogatókat a több száz változatos program és kiállítás.
Azok számára, akik nem tudnak eligazodni a rájuk váró hatalmas programválasztékban,
a döntést megkönnyítendő a Vodafone bárki által használható, érintőkijelzős
Infópontokat állít fel Budapest több helyszínén, valamint Győrben, Pécsett, Kecskeméten
és Miskolcon. Az Infópontokon a www.muzeumokejszakaja.hu honlap révén az összes
programhoz és kiállításhoz kapcsolódó információ is elérhető rajtuk.
Az okostelefonnal rendelkezők számára a kiterjesztett valóságot is segítségül hívja a
Vodafone. Azok, akik iPhone-jukra vagy androidos készülékükre letöltik a Layar
alkalmazást, a Múzeumok Éjszakája réteg bekapcsolásával egyszerűen megtudhatják,
hogy merre találhatók a legközelebbi múzeumok, és milyen programok várnak ott rájuk.
Ezeken felül a vodafone-osok a Múzeumok Éjszakáján több kiállítóhelyen is ingyenesen
vehetik igénybe az audioguide-ot, így telefonjukon hallgathatják meg az éppen aktuális
kiállításról szóló információkat.
Természetesen a tavaly útjára indult Vodafone Kedd kedvezményprogramban részt vevő
múzeumok is látogathatók az esemény időtartama alatt. Így a vodásoknak akkor sem
kell aggódniuk, ha lemaradnak például az Iparművészeti, vagy a Ludwig Múzeum kinézett
kiállításáról, hiszen a Vodafone Kedd segítségével keddenként a mobilszolgáltató ügyfelei
egy belépőjegy áráért ketten tekinthetik meg a tárlatot. Az erre jogosító kódért pedig
mindössze egy sms-t kell küldeniük.
„A Vodafone a magyar kultúra elkötelezett támogatójaként örömmel állt a Múzeumok
Éjszakája mellé. Az országos kulturális program idejére ingyenes Infópontokat helyezünk
el Budapest négy helyszíne mellett Győrbe, Pécsre, Kecskemétre és Miskolcra, amelyek
segítségével a járókelők könnyedén tájékozódhatnak a Múzeumok Éjszakája keretén
belül rájuk váró jobbnál jobb programokról.

A cégünk életében kiemelkedő szerepet

játszó kultúratámogatás ékes példája a még tavaly útjára indított, és más egyéb
kulturális programot is felölelő Vodafone Kedd nevű programunk, amelynek keretében
ügyfeleink keddenként ketten látogathatnak meg többek között számos népszerű
múzeumot egy belépőjegy áráért– mondta el dr. Beck György, a Vodafone Magyarország
elnök-vezérigazgatója.
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