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Екстремизмът и споделянето
му като културен и бизнес феномен
HiEnd EPA & ECA:
кои са най-добрите
продукти и
съдържание за
развлечение за 2016
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START
Последни новини и хроника от
света на технологиите,
филмите и сериалите
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Social
Inspiration Project: Ragewar, Fury
Studio и една впечатляваща жена

Top Event
Нови категории, интересни победи:
кои продукти получиха
вашия глас в HiEnd EPA 2016?
Най-доброто развлекателно
съдържание: Какъв беше
вашият избор в HiEnd ECA 2016?

Fuckup Nights:
Вечери на провала за
вдъхновение на предприемачите
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По следите на изчезналия
визионер - или история за онзи
застрашен вид лидери
Социалните мрежи като нови
медии. Да или не?
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Ragewar, Fury
Studio и една
впечатляваща жена
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Властелинът на камерите:
с GoPro в ръцете или в ръцете на
GoPro?
Екстремният тиймбилдинг:
екипна ефективност на висока
скорост

Samsung Gear S3:
следващата смарт стъпка

Новогодишна селекция от
Вали Компютърс

Logitech ConferenceCam Connect:
конферентни разговори със стил

Коледна селекция:
технологични
подаръци за
всички
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Готови ли сте за видео?
Ето всичко, което ви е нужно

Коледна селекция:
иновативни джаджи от Lenovo
Коледна селекция:
аудио предложения от Sony
за истински хамелеони

Rogue One:
бунтовници и надежда
Готови ли сте за видео?
Ето всичко, което ви е
нужно
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Потопете се напълно в игрите с
извития монитор
AOC AG352QCX
Acer Swift 7:
кой е по-по-най-тънък в
битката на ултрабуците?
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Futuristic
Human Sound:
нечовешките слушалки

EM Drive: двигателят, който
не трябва да съществува

Коледна селекция:
стил и класа от Panasonic
Коледна селекция:
персонализирана фотография
с Canon
Коледна селекция: в центъра на
домашния уют със Samsung
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Асгардия: първата
независима космическа държава

090
092 play
096

Human Sound:
нечовешките
слушалки

Watch_Dogs 2:
в главата на един хакер
Rogue One:
бунтовници и надежда

Marvel vs. DC: войната на героите
за малкия екран
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Watch_Dogs 2:
в главата на
един хакер
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fACTS
Екстремни
факти
от света,
подбрани
специално
за вас
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