Nagyon örülök a sok oldalnak, amit küldtetek. Rengeteg Angyalkát ismerhettünk meg.
Érdekes módon csak egy olyan érkezett, amely az “I have a dream…”-mel saját álmát
próbálta képbe foglalni, pedig nagyon kíváncsi lettem volna, kinek mi a vágya, álma.
A szavazás eredménye:

Gratulálok Tinci! Kérek egy emailt, hogy küldhessem az ajándékutalványt, melyet a Studio
Girls-nél válthatsz be.
A segítségeteket szeretném kérni.
Az oldal megújulásának része, hogy a fórum rendesen működjön. A legújabb verzió kerül fel
rá, és szeretném, ha használnánk is. Rengeteg kérdést kapok email-ben, amire persze
örömmel válaszolok, de ha ezeket a fórumban beszélnénk meg, akkor mások is sok hasznos
infót szerezhetnének belőle, és egymástól is tanulhatnánk. Számomra ez különösen jó lenne,
hiszen adott esetben ugyanarra, vagy hasonló kérdésre nem kellene többször is válaszolnom,
ráadásul így más is tud segíteni, nem csak én. Rengeteg technikai kérdést is meg tudnánk

beszélni, olyanokat is, amik épp nem kapcsolódnak az adott cikkhez, csak valaki találkozott
vele.
Lehetne jó tutorial oldalakat, videókat ajánlani, akár nekem is, hogy készítsek hasonlót
magyarul, hiszen nem mindenki beszél angolul. ( én sem, csak olvasok:))
Ötleteket abban szeretnék, hogy milyen felépítése legyen? Milyen témák és azon belül
milyen fórumok?
Mitől lenne könnyen áttekinthető, jól használható és szerethető. Nem szeretnék rengeteg
témát, de az sem jó, ha feleslegesen kell átrágni magunkat olyanon is, ami nem érdekel.
Az már biztos, hogy lesz Gimp-es részleg is. Megkértem ányit és Katát, hogy segítsenek
benne, mert én nem nagyon ismerem ezt a programot, viszont biztos sokan ezt használják.
Nagy örömömre igent mondtak, így lesz válasz a Gimp-es kérdésekre is.
Szóval lécci segítsetek:) Akár teljes struktúra-tervet is szívesen elfogadok:))
További szép vasárnapot, holnap jövök az újabb játékkal!

További hasonló bejegyzések

Cewe heti kihívás 7. győztese és folytatódik a Levin kihívás

Vásároljunk

Google Drive

Mit nekem iNSD

Levin sorsolás, összegzés, heti kihívás és egyebek

Változások a fórumon

Ezt meg kell venni!

