
 

 

Zgłoszenia do drugiej edycji Mobile Trends Awards ruszyły! 

 

Tylko do 18 stycznia 2013 r. przyjmowane są zgłoszenia wszelkich mobilnych realizacji z roku 

2012 do drugiej edycji konkursu, którego zwycięzcy otrzymają prestiżową nagrodę Mobile Trends 

Award dla firm i instytucji wspierających mobilnośd w Polsce. Uroczysta gala rozdania nagród MTA 

odbędzie się 21 lutego 2013 r. o godzinie 19:00 w Krakowie po pierwszym dniu Mobile Trends 

Conference. Nagrody MTA przyznawane są corocznie przez kapitułę konkursową, w której skład 

wchodzą eksperci ze świata IT oraz mobilnych technologii, zaproszeni do współpracy przez 

organizatorów Mobile Trends Conference. Uroczystą galę uświetni swoim głosem uczestniczka 

programu Mam Talent, Klaudia Gawor, dla której Agnieszka Chylioska chciała ściągnąd czapkę 

z głowy. 

Udział w Mobile Trends Awards 2013 to świetna okazja dla wszelkich agencji reklamowych 

i interaktywnych, startupów, portali internetowych, firm dostarczających treści na urządzenia 

mobilne, producentów aplikacji na najpopularniejsze platformy oraz wszelkich innych instytucji 

promujących i wykorzystujących mobilnośd, aby rozpocząd Nowy Rok od podniesienia swojej wartości 

w branży i od nagrody przyznawanej przez środowisko i dla środowiska związanego z szeroko 

rozumianym mobile. Projekty realizowane w 2012 roku można zgłaszad w aż 15 kategoriach m. in. 

firma z najlepszą stroną mobilną, portal mobilny, wykorzystanie marketingu mobilnego czy aplikacja 

mobilna do użytku dla firm. 

Podczas drugiej edycji Mobile Trends Awards zostanie przyznana również nagroda specjalna 

w nowej kategorii: MOBILNY START-UP! Nagrodą w tej kategorii będzie automatyczne 

zakwalifikowanie do finału konkursu UPRISER. UPRISER to inicjatywa wspomagająca pomysłodawców 

w przejściu z poziomu koncepcji/pomysłu na poziom realnego biznesu. 

 

Laureatami ubiegłorocznej edycji nagród MTA zostali miedzy innymi Miasto Kraków, Grupa 

Onet.pl, P4, Bank PeKaO i Cyfrowy Polsat. Pełną listę kategorii oraz formularz zgłoszeniowy do 

konkursu można znaleźd na stronie internetowej www.MobileTrends.pl 

 

Wszystkich mobile-freaków zapraszamy ponadto do udziału w międzynarodowej Mobile 

Trends Conference, której integralną częścią są Mobile Trends Awards. Podczas tegorocznej 

konferencji poruszone zostaną niezwykle interesujące tematy, a swoją wiedzę zaprezentują same 

http://www.mobiletrends.pl/


gwiazdy branży mobile, takie jak np. Mariusz Gasiewski z Google Polska, który opowie o „efektywnym 

i efektownym działaniu w mobile”, Guy Hollender z Izraela, który przybliży „psychologię zyskownego 

kliknięcia w mobile” czy Marko Dugonjid z Chorwacji prezentujący swe możliwości w temacie 

„Responsive Web Typography”.  

 

To tylko 3 z 22 zaplanowanych prelekcji podzielonych na dwie ścieżki wykładowe: Business 

i Development Day. A do tego wszystkiego szykowana jest impreza integracyjna dla wszystkich 

uczestników i mnóstwo czasu na networking na największym w Krakowie foyer z widokiem na Wawel. 

 

Zapraszamy! 


