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Oklevélküldő alkalmazással készül Anyák napjára a Vodafone
Az anyaság ünneplésének hagyománya az ókorba nyúlik vissza, a görög férfiak és nők
tavasszal egyszerre köszöntötték Reát, az istenek anyját és saját édesanyjukat. Mi, magyarok
közel száz éve rójuk le tiszteletünket Anyukáink és Nagymamáink előtt május első
vasárnapján, megköszönve az egész éves figyelmet, szeretet és törődést. Az idei Anyák
Napjára, május 7-re, speciális alkalmazással készül a Vodafone, amellyel a már „digitális”
anyukákat és nagymamákat a személyes ölelés mellett akár elektronikusan is
felköszönthetjük.
A Digitális Család Facebook oldalán elérhető Anya csak egy van alkalmazássalbárki saját,
egyedi üzenettel ellátott oklevéllel köszöntheti fel anyukáját–akár elektronikusan, akár
személyesen nyújtva áta kinyomtatott üdvözlést. Az egyedi köszöntéshez 10 sablon közül
választhatunk, amit különböző színekkel, keretekkel, mintázatokkal valamint saját, egyedi
üzenetünkkel szabhatunk személyre. Az elkészített oklevél lementhető, valamintegy
kattintással el is küldhető a címzettnek.

A Digitális Család oldalt a Vodafone 2016 májusában indította el azzal a céllal, hogy a
családoknak szóló tartalmakkal az internetezés közben napi szinten felmerülő kérdésekre
közérthető válaszokat adjon,illetve hasznos tanácsokkal és megoldási javaslatokkal segítse
elő a szülők és a gyermekek közös internetezését. Az oldal tesztekkel, videókkal, ismert
emberek, gyakorló szülők, valamint internetes szakértők tanácsaival és javaslataival igyekszik
elősegíteni a családtagok közös internetezését, bemutatva, mire használják a gyerekek a
szüleik számára ismeretlen alkalmazásokat, mit látnak, és mihez szólnak hozzá a közösségi
oldalakon.

Ki ne érezte volna már, hogy bármennyire is felnőtt, szülei mellett ismét gyereknek érzi magát? A Vodafone
anyák napi videóját a képre kattintva nézheti meg!
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A Vodafone-ról
A Vodafone a világ egyik vezető mobilkommunikációs szolgáltatójaként öt kontinens 26 országában van jelen, és további 49
partnerhálózattal rendelkezik, több mint 470 millió ügyfélnek szolgáltat szerte a világon. A Vodafone teljes körű mobil
telekommunikációs szolgáltatásokat nyújt, beleértve a hang- és adatkommunikációt.
A Vodafone Magyarország Zrt. 1999. november 30-án kezdte meg magyarországi működését. A Vodafone Magyarország
integrált technológiai szolgáltató, amelynek portfóliójában a mobilkommunikációs, mobilinternetes és szélessávú
adatszolgáltatások egyéni és üzleti felhasználók számára egyaránt megtalálhatók.

