Ponad 75 000 eksponatów w Wirtualnym
Muzeum
W serwisie www.MyViMu.com - Moje Wirtualne Muzeum można obejrzeć już ponad 75 tys
eksponatów z całego świata. Wśród nich znajdują się takie skarby jak: kolekcja naszywek
służb mundurowych i zbiór monet z wszystkich kontynentów globu, elementy ekwipunku
niemieckiego z okresu II Wojny Światowej, modele samochodzików, zbiory pocztówek
z

różnych

miejscowości

czy

karty

kolekcjonerskie

z

polskich

produktów

z

okresu

międzywojennego.

"W ciągu ponad roku działania serwisu udało nam się zgromadzić pokaźną liczbę różnych
kolekcji" wówi jeden z "kustoszów" wirtualnego muzeum - "Wiele zbiorów jest pokazywanych
szerszemu gronu odbiorców dopiero po raz pierwszy. Cieszymy się, że kolekcjonerzy wybrali do
tego celu właśnie MyViMu.com".

Swoje wirtualne muzea zakładają nie tylko kolekcjonerzy indywidualni, ale i społeczności
zgromadzone wokół miast i instytucji. W "Sali 216" można znaleźć pamiątki związane
z Wojskową Służbą Geograficzną, natomiast materiały promujące swoje miasto prezentują
członkowie Forum Miłośników Gostynina.

"Znalazłem niedawno w piwnicy zbiór pocztówek z Gdańska z lat 70. ubiegłego wieku. Wiele
osób interesuje się historią swojego regionu, warto dzielić się takimi znaleziskami z innymi."
- zachęca Topa. Podobnie postępują już mieszkańcy innych miejscowości - w wirtualnym
muzeum można oglądać również pamiątki z Leszna, Gostynina czy Krotoszyna.

Informacje o serwisie MyViMu.com
MyViMu.com umożliwia kolekcjonerom utworzenie w prosty i szybki sposób własnego
"wirtualnego muzeum", w którym mogą zaprezentować swoje niesamowite zbiory.
Moje Wirtualne Muzeum powstało z myślą o zjednoczeniu miłośników kolekcjonowania,
poszukiwaczy oraz wszystkich, których pasjonuje zbieractwo. Stworzyliśmy wirtualny świat,
w którym ożywają wspomnienia, a kolekcje otrzepane z kurzu zaczynają znów błyszczeć.
Odkrywane są długo strzeżone tajemnice, a poustawiane na wirtualnych półkach eksponaty
okazują się być prawdziwymi skarbami.
Serwis MyViMu.com składa się z wielu muzeów tworzonych przez użytkowników. Każdy
kolekcjoner ma możliwość założenia własnego muzeum, dodania zdjęć eksponatów, opisania

i pogrupowania ich w kolekcje. Wirtualne muzea można zwiedzać całodobowo i bez ograniczeń.
Więcej informacji udziela dział marketingu:
marketing@myvimu.com
http://www.myvimu.com
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