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Megújult a Mitsubishi Klub honlapja!

  

Üdvözlünk minden kedves látogatót a Mitsubishi Klub új honlapján. Hosszú ideje húzódik már a honlap

megújítása, de most vége a várakozásnak!

  

Akkor lássuk is gyorsan, miben újult meg a honlap: a legszembetűnőbb és legnagyobb változás a

honlap kinézetében történt, ugyanis megpróbáltunk olyan oldalt létrehozni, mely kellően egyedi, viszont

szervesen illeszkedik a Mitsubishivel foglalkozó oldalak sorába. A design Szabó Bálint webdesigner keze

munkáját dicséri. Reméljük mindenkinek elnyeri/elnyerte tetszését az új külső.

A tartalom és az oldal szolgáltatásai is bővültek. A legnagyobb változás, hogy tagjaink saját felülettel

rendelkeznek az oldalon, ahol bemutatkozhatnak, bemutathatják Mitsubishijüket, továbbá képeket

tölthetnek fel. Ez a szolgáltatás természetesen csak Klubtagoknak jár, így csak az ő regisztrációjuk

kerül elfogadásra és megerősítésre.

A főbb menüpontokból látszik, hogy pár dolog eltűnt, pár új menüpont viszont megjelent. A Klubinfóban

továbbra is megtalálhatóak a Klubbal kapcsolatos legfontosabb információk, mint ahogy az Események

menüben a régebbi és újabb események, találkozók, rendezvények összefoglalói, beszámolói.

A Klub működését segítik a különböző támogatók, így a továbbiakban is megjelenést biztosítunk

számukra a nekik fenntartott oldalon.

Három Gyémánt. A Mitsubishi Klub évente megjelenő újságja, mely a legfontosabb Mitsubishivel

kapcsolatos híreket, a klubélet legemlékezetesebb pillanatait tartalmazza. Az újság továbbra is a

Klubtagok számára érhető el nyomtatott formában, de a 3 Gyémánt menüben minden szám címlapja

látható az érdeklődők számára is.

A Technika rovatban érdekességekről, Mitsubishikben megtalálható érdekes műszaki megoldásokról stb.

lehet olvasni. Aki úgy érzi, hogy kellő elszántsággal, valamint kellő tudással rendelkezik e téren,

jelentkezzen, mert szívesen vesszük a segítséget.

A következő menüpont a letöltések, azt hiszem erről nem kell sokat beszélni. Talán itt is annyit

jegyeznék meg, hogy ha van valakinek bármi, ami hasznos lehet és szívesen közreadja, akkor szintén

jelentkezzen a Klubnál.

Média menüpontban szeretnénk gyűjteni a Mitsubishi Klubról megjelenő írásokat, cikkeket. Reméljük,

hogy a továbbiakban több helyen meg tudunk jelenni, így ismertebb lehet a Klub a Mitsubishi- és nem
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Mitsubishi tulajdonosok körében is.

A klubélet jelentős részét a fórumon történő beszélgetés teszi ki, így természetesen ez a funkció sem

maradhatott ki új honlapunkról.

Nem is szaporítom tovább a szót, inkább nézegessétek, nézegessék az új oldalt. Bízom benne, hogy

mindenkinek elnyeri a tetszését és örömmel használja majd. Szívesen vesszük a kritikákat is, várjuk az

oldallal kapcsolatos észrevételeket bármilyen formában.

Végezetül köszönöm a Klub vezetése és tagjai nevében Berei László és Szabó Bálint munkáját, akik

létrehozták számunkra az új oldalt!

[Norbi]
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