
Enter our world.



iMe to człowiek.

A czym jest człowieczeństwo?

Człowieczeństwo to suma wiedzy, osiągniętej w celu wzbogacenia życia.
To co zostaje po przeczytaniu wszystkiego i zapomnieniu wszystkiego.
To pragnienie. Pragnienie odkrywania i kreowania świata.
To zsumowane wszystkie ludzkie cechy.
To pasja.
Wiara w ludzkość.
To poczucie odpowiedzialności za jej los.
To miłość.
I budowanie humanizmu na całym świecie.
Wzbogacanie dnia dzisiejszego przeszłością przy tworzeniu przyszłości.
To samoświadomość, wolność od uprzedzeń, osądów i kłamstw.
Człowieczeństwo to intencja.
To jak postrzegamy „inność” i nasz zamiar, jak z tą „innością” współżyć.



iMe jest o Tobie, o mnie, o nas. iMe jest o ludziach.
 Ludziach zdolnych do rzeczy wielkich i jednocześnie niedoskonałych. 

Ta niedoskonałość jest kluczem do naszej złożonej natury. 
Nasz świat mieni się wszystkimi kolorami, nie tylko czernią i bielą. 

Technologia jest w tym względzie zupełnie inna, doskonalsza,
 logicznie zimna i przez to naturalnie z nami niekompatybilna. 

iMe to równowaga. 
Przywrócenie balansu pomiędzy nami a technologią. 

Technologia nigdy nie będzie rozczarowaniem. 
Nigdy nie wywoła poczucia bezradności, zagubienia i wykluczenia. 

Od teraz technologia zawsze będzie pod kontrolą. 
Twoją kontrolą.

Technologia

Człowiek 

Czas 

Pasja



iMe to my. My, którzy poświęcają czas rodzinie i przyjaciołom. 
My, dla których szklanka zawsze jest do połowy pełna. 

Jesteśmy entuzjastami z milionem pozytywnych obsesji. 
Jesteśmy artystami, sportowcami, rodzicami, fajnymi dziećmi i dobrymi szefami. 

Cechuje nas lojalność, szczerość i wielkie serca. Jesteśmy w różnym wieku, 
z różnych środowisk, lubimy różne rzeczy. 

Niektórzy z nas słuchają muzyki klasycznej i kochają motoryzację, 
inni wolą rap i sztukę nowoczesną, a w nocy biegają po mieście z markerami, 

zaś w domu zaczytują się prasą ekonomiczną. Mamy wśród siebie i takich, 
którzy nie odpuszczą w weekend żadnej imprezy, za to w tygodniu uczą się do aplikacji na prawie. 

Jesteśmy zapracowani, ale cały czas gotowi nieść pomoc. 
Starsi i młodsi. Różni, ale mamy wspólne wartości, taką “duchową elegancję”, 

podobne oczekiwania od życia i chęć zrobienia czegoś wielkiego. 
To nas łączy ponad różnicami i podziałami. 

Chcemy sprawić, żeby technologia była przyjazna i bardziej zrozumiała. 
iMe sprawdziliśmy najpierw na sobie. Dlatego wiemy, że po prostu działa. 

Dołącz do naszego świata. Lepszego świata.



Ta historia jest prawdziwa. 
iMe urodziło się z potrzeby serca. 
Potrzeby bliskości i kontaktu. Powstało jako prezent syna dla mamy. 
Zapracowany, ciągle w podróży, nieobecny syn, 
chciał poprawić ich wspólne relacje. 
Nie mógł pogodzić się z tym, że ma dla niej coraz mniej czasu.
 Żałował, że nie może być przy niej tak często, jakby oboje sobie tego życzyli. 
Ona z kolei chciała częściej widywać swoje ukochane wnuczki. 
Mógł w tym pomóc komputer, ale mama nie chciała go używać.

Mimo to syn zaczął uczyć ją korzystania ze Skype’a. 
Początkowo miała z tym ogromne problemy. 
Używanie tej obcej maszyny sprawiało jej wielką trudność. 
Jednak czas, który poświęciła na naukę nie został stracony. 
W końcu przekonała się do komputera i doceniła wysiłek syna. 
Z czasem zaczęła częściej korzystać z laptopa. 
Syn pokazał jej strony, na których mogła robić zakupy online. 
Założył jej skrzynkę mailową, dzięki której odnowiła 
kontakt ze znajomymi z dawnych lat i wreszcie... 
pokazał, że prowadzenie wideorozmów jest równie łatwe jak dzwonienie przez telefon.

Od tej chwili codziennie mogła dzwonić do swoich wnuczek i nie tylko słyszeć ich głos, 
ale też widzieć dwie roześmiane twarze. 
Dzięki komputerowi, którego tak się wcześniej bała, razem z synem zwiedzała świat. 
I mimo że czasem dzieliło ich wiele tysięcy kilometrów, w ich życiu zaczął się nowy, 
radosny etap. Wspólne podróże, nowe przygody i wspomnienia.



ted   s na po awiła si  ś . a  wie e os  a ta ie pro e  

Potrzebni byli ludzie. 
udzie chcący pomagać innym, tak jak on pomagał mamie. 
espół, który ma odpowiednią wiedzę i możliwości. 
omyślał, że genialnie byłoby mieć takiego komputerowego przewodnika. 

Nie tylko asystenta, ale wręcz przyjaciela, który mógłby być z jego mamą, 
i pomagać jej we wszystkim, czego potrzebuje.

krótce syn stworzył iMe. ystarczyło trochę technologii. nternet, telefon i pomysł. 
Tylko tyle. Dla jego mamy i dla nas wszystkich. 
Dla prawników, biegaczy, menadżerów, artystów, dziennikarzy, 
magazynierów, muzyków, kucharzy, emerytów, matek, ojców, 
braci i kuzynów, dla wiecznych dzieciaków i ludzi twardo stąpających po ziemi.

twarte drzwi do świata nowych technologii.

Po prostu – iMe



Wyobraź sobie świat, w którym jesteś wolny.

 W którym nie ma ograniczeń. 
Wyobraź sobie, że umiesz go kontrolować, wykorzystać pełnię jego możliwości. 

To rzeczywistość, w której możesz pracować z każdego miejsca na świecie. 
W której możesz łączyć się z bliskimi będącymi po drugiej stronie globu. 

W której mimo że jesteś daleko, jesteś tuż obok. 
Świat, w którym bliskość emocjonalna jest ważniejsza od fizycznej odległości.

Drzwiami do tego świata są nowe technologie. 
iMe otwiera te drzwi. Sprawiając, że technologie stają się przystępne dla każdego

To świat, na który wszyscy zasługują.



Internet nie zna pojęć takich jak “kiedyś” i “zaraz”. 
W sieci wszystko dzieje się tu i teraz. 

Rozumiemy, że właśnie w tym momencie musisz dokończyć projekt 
lub skontaktować się z szefem. 

Absolutnie nie dziwi nas, że pracujesz w środku nocy lub w święto. 
Wiemy, że wszystko musi być EOD i ASAP. 

Tak po prostu jest. Tak jak Ty żyjemy w XXI wieku i rozumiemy, 
że komputer to nie tylko narzędzie pracy. 

To drzwi do całego świata. 
Wiemy, że za jego pomocą nie tylko pracujesz, 

ale też rozmawiasz ze znajomymi, oglądasz filmy, czytasz i grasz. 
A my jesteśmy po to, by Ci to umożliwić. 

Właśnie tu i teraz.



Wiara w człowieczeństwo
Wolność
Pasja
Poczucie odpowiedzialności
Pragnienie wzbogacania świata

Co iMe daje Tobie?



Problem
Poczekaj
Nie da się
Drogo

onstantynopolita czykowianeczka

atwo
Prosto
Rozwój
Wolność
Równowaga



#iMe

#iMeworldwide

#iMeontour

#iMeknows 
#enterourworld

#iMelife

#iMelove

#iMefamily
#iMegram
#iMemoments
#iMeafterdark



Motto.



iMe UNLIMITED



iMe TRIO

iMe STARTER



Myśl przewodnia.




