Poznáme víťazov ankety Mobil roka 2008
Tlačová správa
Bratislava, 17. 3. 2009 - Takmer osemtisíc účastníkov druhého ročníka ankety Mobil roka 2008
rozhodlo o najlepších mobilných telefónoch minulého roka. Z 30 nominovaných telefónov, ktoré
vybrali zástupcovia piatich odborných médií, sú známe víťazné mobilné telefóny v piatich
kategóriách: štýlový, pracovný, foto, hudobný a ľudový.
V čase od 1. februára do 10. marca 2009 prebiehalo verejné hlasovanie v ankete Mobil roka 2008. Do nej
sa prostredníctvom internetového alebo SMS hlasovania zapojilo 7 837 čitateľov piatich odborných médií.
Ich výber môžeme považovať za veľmi významný, keďže práve čitatelia odborných magazínov sú často
poradcami pri výbere mobilného telefónu vo svojom súkromnom i pracovnom okolí.
Komisia zložená zo zástupcov internetových denníkov Fony.sk, MobilMania.sk a tlačených mesačníkov 3G
Centrum, BCMOBIL & TECHBOX, DiGi REVUE po odbornej diskusii nominovala do piatich kategórií po šesť
telefónov, ktoré sa v roku 2008 dostali na slovenský trh. Spolu bolo v roku 2008 na náš trh uvedených
129 modelov mobilných telefónov. Výber tridsiatich nominantov a ich zaradenie do príslušných kategórií
bol výsledkom odbornej debaty.
Od 1. februára do 10. marca 2009 hlasovali tisíce účastníkov ankety za svojich favoritov. Keďže posielali
hlasy za telefóny, ktoré už boli na trhu, výsledky ankety môžeme sčasti považovať aj za výsledok praktických
skúseností. Boj medzi telefónmi, ktoré už boli na trhu mal zaručiť, že medzi sebou súťažili len skúsenosťami
overené zariadenia. O všetkých si čitatelia mohli prečítať aj postrehy odborných redaktorov v recenziách či
bežných užívateľov v internetových diskusiách.
Každý účastník sa mohol ankety Mobil roka 2008 zúčastniť len raz, a to buď SMS správou alebo hlasovaním
v internetovom formulári na www.mobilroka.sk. Hlasovať mohol za všetky alebo len vybrané kategórie.
Okrem toho, že svojimi hlasmi účastníci ankety pomohli vybrať tie najlepšie mobilné telefóny roka 2008,
zúčastnili sa aj žrebovania o hodnotné ceny. Tie do ankety Mobil roka 2008 venovali partneri ankety spoločnosti LG Electronics, Nokia, Samsung Electronics, Sony Ericsson.
Výsledky ankety Mobil roka 2008

Štýlový Mobil roka 2008
1. Apple iPhone 3G

33,69%

2. Samsung i900 Omnia

26,14%

3. HTC Touch Diamond

17,70%

ostatné

22,47%

Pracovný Mobil roka 2008
1. Sony Ericsson XPERIA X1

37,28%

2. HTC Touch Pro

23,20%

3. Nokia E71

17,27%

ostatné

22,25%

Hudobný Mobil roka 2008
1. Sony Ericsson W980

56,58%

2. Nokia 5220 XpressMusic

25,37%

3. Sony Ericsson W350i

8,22%

ostatné

9,83%

Foto Mobil roka 2008
1. Sony Ericsson C905

45,81%

2. Nokia N85

20,24%

3. Samsung i8510 INNOV8

18,63%

ostatné

15,31%

Ľudový Mobil roka 2008
1. Nokia 3120 classic

35,78%

2. Samsung J700

24,07%

3. Sony Ericsson S302

15,51%

ostatné

24,65%

Zaujímavosti
Celkovo najviac hlasov (4 379) získal Walkman Sony Ericsson W980 - Hudobný Mobil roka 2008.
Ako je zrejmé aj z jednotlivých výsledkov, tesné víťazstvá sa v ankete Mobil roka 2008 nekonali. Najväčší
súboj nastal v kategórii Štýlový Mobil roka 2008.
Celkový počet hlasujúcich v ankete Mobil roka 2008, po vyradení duplikátov, bolo 7 837 (10 % medziročný
rast).
Najobľúbenejšou kategóriou bol Ľudový Mobil roka 2008, za ktorý hlasovalo 99,15 % účastníkov. V
porovnaní s minulým ročníkom môžeme vyhlásiť účastníkov súťaže za sebavedomejších. Minulý rok stratila
najmenej obľúbená kategória až 6 % hlasov, tento rok len 1,28 %.
Až 97,32 % hlasujúcich v ankete hlasovalo cez internetovú stránku Mobilroka.sk (nárast o 3,32
percentuálneho bodu).

Výhercovia žrebovania o hodnotné ceny:
Hlasujúci účastníci boli zaradení do žrebovania o hodnotné ceny: LG KB770, Nokia 5800 XpressMusic,
Samsung INNOV8, Sony Ericsson Xperia X1. Tie do ankety Mobil roka 2008 venovali partneri ankety spoločnosti LG Electronics, Nokia, Samsung Electronics, Sony Ericsson.
Viac informácií o ankete Mobil roka 2008 nájdete na www.mobilroka.sk.
KONIEC
Táto tlačová správa je voľne šíriteľná.
Mobil roka 2008 je druhým ročníkom ankety, ktorá spája názory odbornej komisie a širokej verejnosti.
Zástupcovia odborných médií v nej vyberajú najvýznamnejšie mobilné telefóny uplynulého roka, z ktorých
potom čitateľská verejnosť určí víťazov jednotlivých kategórií.

Ďalšie informácie a kontakt:
Predseda odbornej komisie Mobil roka 2008
Richard Hombauer
tel.: +421 903 039302
e-mail: kontakt@mobilroka.sk

