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MYHERITAGE.PL  PREZENTUJE WSPANIAŁE WYKRESY DRZEWA 
GENEALOGICZNEGO   
 

 
Oraz wprowadza największe na świecie narzędzie do tworzenia, drukowania i udostępniania wykresów 
drzewa genealogicznego. 

 
 

Warszawa, Polska & Tel Aviv, Izrael -18 listopada, 2010 - MyHeritage, największa i najszybciej 

rozwijająca się sieć rodzin w Internecie, przedstawiła dzisiaj szereg nowych wykresów drzewa 

genealogicznego oraz funkcji. Jako główne źródło online dla wykresów drzewa genealogicznego, z 

ponad 7,000 wykresów utworzonych dziennie, MyHeritage obecnie całkowicie przebudowało swoją 

ofertę w celu umożliwienia bezpłatnej personalizacji, drukowania i udostępniania pięknych wykresów 

drzewa genealogicznego. Idąc krok dalej, w celu umożliwienia Użytkownikom prezentacji ich historii 

rodziny, MyHeritage rozpoczął dziś profesjonalne usługi druku plakatów dla każdego wykresu 

utworzonego w witrynie, oraz dodał nowy dział specjalizujący się w produkcji wykresów ręcznie 

robionych drzewa genealogicznego. 

 

Więcej niż 16 milionów rodzin utworzyło już witrynę na MyHeritage. Portal jest prywatnym 

miejscem do rozwijania historii rodziny, odnajdywania długo zaginionych krewnych oraz do 

pozostawania w kontakcie z bliskimi. Innowacyjne narzędzie takie jak Smart Matching™ i 

technika rozpoznawania twarzy na zdjęciach sprawia , iż przyjacielski i bezpieczny portal jest 

najbardziej rozwiniętym miejscem dla tworzenia historii rodziny, na które decyduje się miliony rodzin, 

by właśnie tutaj posadzić swoje drzewo genealogiczne online.  

 

Użytkownicy mogą teraz utworzyć swoje drzewo genealogiczne ze swojej witryny rodziny za 

pomocą kilku kliknięć, poprzez wybór z kilkunastu typów wykresów (kliknij tutaj aby 

wyświetlić), wliczając nowo wprowadzony wykres muszkowy oraz klepsydrowy. Wykres 

klepsydrowy pokazuje przodków i potomków wybranej osoby z dowolnie wybraną ilością 

pokoleń.  

 

Z 18. różnie zdefiniowanymi stylami wykresów (kliknij tutaj aby wyświetlić) oraz z dodatkowo 

szerokim wyborem wzorów, ramek, teł, dekoracji, kolorów oraz czcionek użytkownicy mogą 

korzystać z tysięcy kombinacji, aby móc spersonalizować swoje wykresy drzewa 

genealogicznego.  
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MyHeritage oferuje eksport wysokiej jakości wykresów całkowicie bezpłatnie, aby umożliwi ć 

udostępnianie ich swoim krewnym i znajomym. Użytkownicy mogą generować wszystkie wykresy w 

formacie PDF, który współgra z każdą domową drukarką i można przesyłać go bliskim za pomocą 

załącznika w mailu. 

 

Dodatkowo, MyHeritage dodał  profesjonalną usługę poligraficzną dla każdego wykresu 

utworzonego w witrynie rodziny. Z dostawą na cały świat, każdy użytkownik może zamówić 

wydruk wysokiej jakości swojego wykresu drzewa dla siebie lub krewnych jako prezent z 

dostawą w ochronnej tubie. Wykresy można zamówić na różnych rodzajach papieru (w tym 

papier standardowy, zdjęciowy matowy, zdjęciowy błyszczący, oraz płótno) niemal w 

dowolnym rozmiarze i z dodatkową opcją laminowania. Na specjalne okazje takie jak zjazdy 

rodzinne, plakaty mogą być tak duże jak na całą ścianę. 

 

 Oprócz automatycznie generowanych wykresów i plakatów MyHeritage wprowadził 

ekskluzywne wykresy ręcznie robione (kliknij tutaj, aby wyświetlić). Te specjalne wykresy, z 

których każdy jest niepowtarzalny, mogą być idealnym prezentem dla rodziny,  z okazji 

rocznicy lub na inne specjalne okazje, a także mogą być pamiątką dla przyszłych pokoleń. Te 

imponujące wykresy są wykonywane na zamówienie dla drzewa genealogicznego 

bezpośrednio po konsultacji z klientem, aby upewnić się, że są dostosowane do 

indywidualnych potrzeb i gustu. 

 

 
"Nasze piękne wykresy drzewa genealogicznego są wspaniałą nagrodą dla rodzin, które 

spędziły wiele godzin badając swoje korzenie", powiedział założyciel i dyrektor generalny 

MyHeritage.com, Gilad Japhet. "Historia rodzinna ma w sobie o wiele więcej radości, kiedy 

można ją dzielić, dokładnie to co odkryliśmy z innymi. Wykresy drzewa genealogicznego są 

idealnym rozwiązaniem. Jesteśmy dumni mogąc podnieść poprzeczkę i zapewnić największy 

wybór wykresów drzewa genealogicznego w Internecie. Nasze nowe atrakcyjne plakaty drzewa 

genealogicznego będą powodem do dumy w każdym domu i są idealne na prezent na 

nadchodzące święta." 

 

Obecni użytkownicy mogą tworzyć własne wykresy drzewa genealogicznego na MyHeritage.pl 

klikając na zakładkę "Drzewo genealogiczne" i wybierając "Wykresy i Księgi”. Osoby, które 

mają już utworzone drzewo genealogiczne w innym programie łatwo mogą je zaimportować do 
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MyHeritage, rejestrując się bezpłatnie na www.myheritage.pl oraz za pomocą pliku GEDCOM 

dodać drzewo do portalu. 

 

O MyHeritage: 
 
MyHeritage to najpopularniejszy portal rodzinny w internecie. Miliony rodzin na całym 
świecie cieszy się posiadania prywatnego miejsca dla ich rodzin, aby móc pozostać w 
kontakcie z bliskimi. Technologia Smart-Matching pozwala użytkownikom w ekscytujący i 
innowacyjny sposób odnaleźć krewnych i dowiedzieć się więcej o historii rodziny. Z 
wszystkimi informacjami rodziny przechowywanymi w bezpiecznym miejscu, MyHeritage jest 
idealnym miejscem do udostępniania zdjęć rodzinnych, aby móc przechowywać wyjątkowe 
chwile rodzinne. Portal jest prowadzony w 36 językach, z 650 mln profili i 16 mln drzew 
rodowych. MyHeritage wzmacnia więzi rodzinne i dba o wyjątkowość rodzin na całym 
świecie. Aby uzyskać więcej informacji prosimy odwiedzić http://www.myheritage.pl/ 
 

Justyna Lerche, Country Manager MyHeritage.pl 
Telefon: +48 22 389 6566  / Mail: justyna@myheritage.com 
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