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Прохлада, тишина, чистота! 

Да си поговорим по 
„зелената“ тема
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Social
Inspiration Project: Balkan
Snowboards и как се изгражда 
дъска от мечти

CES 2017: непоправимата естетика 
на геймърските продукти

Как Facebook счупи баланса 
между одобрение и информация 
и заслужи да бъде изтрит

Зеленото бъдеще през 2017-а: 
петте посоки, в които вървим по 
еко отношение

Think Green: от Tesla до 
Rent-a-Harmony в България

Треньори по живот:
коучингът като успешна стратегия 
за управление на бизнеса?

Зелените постижения на 2016-а. 
Какво направихме за Земята през 
последната година?

Какво е нужно, за да остане 
зелена нашата планета?
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Lenovo Legion Y520: новият 
гладиатор на гейминг арената

Samsung Galaxy A5(2017): ДНК на 
флагман в по-достъпния клас

CES 2017: колата на бъдещето 
стартира от тук

CES 2017: хамелеоните на дома. 
Подробно за HDR стандарта

CES 2017: как Alexa победи 
всички останали
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Balkan Snowboards 

и как се изгражда 
дъска от мечти

Как Facebook счупи 
баланса и 

заслужи да бъде 
изтрит
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Последни новини и хроника от
света на технологиите,
филмите и сериалите 
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CES 2017:

 Колата на бъдещето 
стартира oт тук



Най-очакваните игри за 
2017 година098
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Най-очакваните игри за 2017-а

Многоликият мутант на име 
Легион

Константата „Космически боклуци“ 
и има ли надежда да се справим с 
нея?

Еволюция на сътворението. 
Или когато човек се помисли за бог

Зад завесата на Formula E: 
ралито на електрическите
суперавтомобили

108„Джон Уик 2“: сериозният екшън, 
от който имахме нужда

112

„Зеленото“ рали 
Formula E

Lenovo Legion Y520: 
новият гладиатор на 
гейминг арената

Futuristic
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Легион:
многоликият 
мутант
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Селекция за Нея и за Него 
от Vali Computers
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Logi Circle: директна картина от 
уютния ви дом и малката ви
домашна камера

Fujitsu STYLISTIC R727: 
мощният бизнес хибрид

Volkswagen Passat GTA: 
Силата на свободния избор

Екологични 
факти от света, 

подбрани 
специално 

за вас
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