Poznáme víťazov ankety Mobil roka 2010

Tlačová správa
Bratislava, 10. 3. 2011 - Viac než jedenásťtisíc účastníkov štvrtého ročníka ankety Mobil roka
rozhodlo o najlepších mobilných telefónoch za rok 2010. Z tridsiatich nominovaných zariadení,
ktoré vybrali zástupcovia štyroch odborných médií, sú známe víťazné mobilné telefóny v piatich
kategóriách: štýlový, pracovný, high-end, mid-end a ľudový. Obrovský úspech zaznamenali
telefóny výrobcu HTC, prvé miesto získali aj Apple a Nokia.
V už tradičnom termíne, od 1. do 28. februára 2011, prebiehalo verejné hlasovanie v ankete Mobil
roka 2010. Do nej sa v danom čase prostredníctvom internetového alebo SMS hlasovania zapojilo
11 146 čitateľov štyroch odborných médií. Potešujúci je 30-percentný medziročný nárast účasti.
Čitateľský 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 MobilMania.sk a Fony.sk, a tlačených
magazínov PC REVUE a BCMOBIL & TECHBOX nominovala do piatich kategórií po šesť
telefónov, ktoré sa v roku 2010 dostali na slovenský trh. Výber tridsiatich nominantov a ich
zaradenie do príslušných kategórií je každoročne výsledkom odbornej diskusie.
Aj v tomto roku sa potvrdila silná pozícia symbolu s názvom iPhone, aktuálny model iPhone 4
jednoznačne zvíťazil v kategórii Štýlový Mobil roka 2010.
HTC je lídrom medzi smartfónmi všetkých druhov, v ankete totiž HTC získalo až tri prvé miesta,
a to v kategóriách High-end, Mid-end aj Pracovný Mobil roka 2010. V najsilnejšej kategórii, Highend Mobil roka 2010, sme mohli pozorovať tesný súboj medzi Nokia N8 a Samsung Galaxy S.
Každoročne sa potvrdzuje silné postavenie Nokie medzi masovo rozšírenými telefónmi, model
Nokia 5230 totiž vyhral kategóriu Ľudový Mobil roka 2010. Sony Ericsson si drží významnú pozíciu
aj napriek menšej palete mobilných telefónov na trhu. Na víťazných priečkach sa umiestnili tiež
nedotykové modely Sony Ericsson Cedar a Nokia C5, čím dali hlasujúci najavo, že je z ich strany
stále záujem aj o tradičné mobilné telefóny. V súboji seniorských telefónov v kategórii Ľudový
Mobil roka 2010 prekvapil 82 % náskok prístroja Aligator pred produktom Emporia.
Každý hlasujúci sa mohol ankety Mobil roka 2010 zúčastniť len raz, a to SMS správou alebo
prostredníctvom internetového formulára na www.mobilroka.sk. Hlasy bolo možné odovzdávať za
všetky alebo len vybrané kategórie. To záležalo na rozhodnutí hlasujúcich.
Najpopulárnejšou kategóriou bola High-end Mobil roka 2010 s 11 005 hlasmi. Drvivá väčšina
hlasujúcich však vybrala svojho favorita v každej kategórii.
Okrem toho, že svojimi hlasmi účastníci ankety pomohli vybrať tie najlepšie mobilné telefóny roka
2010, zúčastnili sa aj žrebovania o hodnotné ceny. Tie do ankety Mobil roka 2010 venoval
exkluzívny partner Telefónica O2 Slovakia a partneri ankety: Nokia Slovensko, Samsung
Electronics, Sony Ericsson a TCCM.
Keďže hlasujúci posielali hlasy za telefóny, ktoré už boli na trhu, výsledky ankety môžeme z
významnej časti považovať aj za výsledok praktických skúseností. Súťaž medzi telefónmi, ktoré už
boli na trhu, mala zaručiť, že medzi sebou súťažili len skúsenosťami overené zariadenia. O
všetkých si čitatelia mohli prečítať aj postrehy odborných redaktorov v recenziách či bežných
používateľov v internetových diskusiách a blogoch.

Výsledky ankety Mobil roka 2010
Štýlový Mobil roka 2010
1. Apple iPhone 4

46,57 %

2. HTC Desire

19,20 %

3. Sony Ericsson Xperia X10 mini

15,19 %

Pracovný Mobil roka 2010
1. HTC Desire Z

42,86 %

2. BlackBerry 9700 Bold

24,12 %

3. Sony Ericsson Vivaz Pro

12,00 %

High-end Mobil roka 2010
1. HTC Desire HD

35,89 %

2. Nokia N8

24,13 %

3. Samsung Galaxy S

20,93 %

Mid-end Mobil roka 2010
1. HTC Wildfire

33,89 %

2. Sony Ericsson Xperia X8

24,42 %

3. Nokia C5

14,08 %

Ľudový Mobil roka 2010
1. Nokia 5230

43,44 %

2. Sony Ericsson Cedar

19,41 %

3. Samsung Monte

18,85 %

Zaujímavosti
Celkovo najviac hlasov (5 106) získal aj tento rok produkt Apple, tentoraz iPhone 4 - Štýlový Mobil
roka 2010. Popularita iPhonov je aj u nás mimoriadna. S výrazným náskokom svoje kategórie
vyhrali aj HTC Desire Z - Pracovný Mobil roka 2010 a Nokia 5230 - Ľudový Mobil roka 2010.
Veľmi tesné víťazstvá sa ani tento rok v ankete Mobil roka nekonali. Žiadny víťazný mobilný telefón
nebol výrazne ohrozený druhým konkurentom v poradí.
Po dvoch rokoch s približne 10 % rastom účasti sa ankety Mobil roka 2010 zúčastnilo o 30 % viac
ľudí než v predchádzajúcom roku. Hlasy verejnosti prešli pred vyhodnotením poctivým triedením
duplikátov. Tento rok boli hlasujúci jednoznačne najpoctivejší a extrémne viacnásobné opakovanie
hlasovania jedným účastníkom sme ani nezaznamenali.
Najobľúbenejšou kategóriou bola, podobne ako v minulom ročníku, High-end Mobil roka 2010.
Tento tok v nej hlasovalo 11 005 účastníkov, t.j. 98,7 %.

Až 97,2 % hlasujúcich v ankete využilo internetovú stránku www.mobilroka.sk, ktorá vo februári
2011 zaevidovala približne 20 000 návštevníkov. Pozícia SMS hlasovania sa tak vrátila na úroveň
roku 2009.
Výhercovia žrebovania o hodnotné ceny
Hlasujúci účastníci boli zaradení do žrebovania o hodnotné ceny: HTC Desire, HTC Desire HD,
Nokia N8, Samsung Wave723 a Sony Ericsson Xperia X10 mini. Tie do Mobil roka 2010 venoval
exkluzívny partner Telefónica O2 Slovakia s.r.o. a partneri ankety Nokia Slovakia s.r.o, Samsung
Electronics Czech and Slovak, s.r.o., Sony Ericsson Mobile Communications International AB,
organizačná zložka a TCCM s.r.o.
Viac informácií o ankete Mobil roka 2010, ako aj o minulých ročníkoch, nájdete na
www.mobilroka.sk.

KONIEC
Táto tlačová správa je voľne šíriteľná.
Mobil roka 2010 je štvrtým 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 2010
Richard Hombauer
tel.: +421 903 039302
e-mail: kontakt@mobilroka.sk

