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9. Altın Örümcek Web Ödülleri’ne Başvurular Başladı...

İNTERNETİN OSCARLARI YENİ
SAHİPLERİNİ BEKLİYOR
DorukNet tarafından dokuzuncusu düzenlenen Altın Örümcek Web
Ödülleri için başvurular 03 Ocak Pazartesi günü başladı.
Türkiye’nin ilk ve tek bağımsız web ödülleri organizasyonu olan
Altın Örümcek Web Ödülleri’nde toplam 35 kategoride 2010 yılının
internet teknolojileri alanındaki projeleri ve en iyi web siteleri
ödüllendirilecek.
9.Altın Örümcek Web Ödülleri için başvuru yapmak isteyen adaylar
başvurularını 03 - 31 Ocak 2011 tarihleri arasında www.altinorumcek.com
web sitesinden gerçekleştirebilecek. Yarışma ile ilgili bilgilerin detaylı bir
şekilde yer aldığı web sitesinde tüm verilere kolaylıkla erişilebiliyor.
Adaylar 35 kategori içerisinden, web sitelerinin değerlendirilmesi için
uygun gördükleri üç farklı kategoride başvuruda bulunabilecekler.
Bir web sitesi için en fazla üç farklı kategoride başvuru yapılabilecek.
Adaylar birden fazla web sitesi için başvuruda bulunabilecek.
Başvuru süresinin bitiminden sonra bilişim, medya ve iş dünyasının önde
gelen isimlerinden oluşan juri üyeleri toplanarak adayları ön eleme, grup
elemeleri ve final elemelerinde üç aşamalı olarak eleyecekler. Final
değerlendirmeleri sonucunda jürinin oyları ile belirlenmiş olan ödül
sahipleri düzenlenecek olan ödül gecesinde açıklanacak. 2010 yılında
gerçekleştirilen 8. Altın Örümcek Web Ödülleri 4.500’e yakın davetlinin
katılımıyla Turkcell Kuruçeşme Arena’da gerçekleştirilmişti.
Ayrıca organizasyonda, Halk Oylaması ile internet kullanıcılarının da
organizasyona katılımının teşvik edilmesi ve beğenilerini duyurabilecekleri
bir platform yaratılıyor. Halk oylamasına katılmak isteyen internet
kullanıcıları 08 - 30 Nisan 2011 tarihleri arasında organizasyonun resmi
web sitesini ziyaret ederek oylama hakkında detaylı bilgiye ulaşabilecekler.
9. Altın Örümcek Web Ödülleri’nin basın ana sponsoru Sabah Gazetesi
oldu. Basın sponsorları arasında ise Btnet.com.tr, Macline, Newtech,
Telepati Telekom ve Tele.com.tr yer aldı. Botego ve Technotoday
destekleyenler arasında bulunuyor.
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www.altinorumcek.com web sitesinden ulaşabilirsiniz.

detaylara

Kısaca Altın Örümcek
2002 yılından günümüze değin aralıksız olarak gerçekleştirilen ve geleneksel bir hale gelen Altın Örümcek Web
Ödülleri’nin ana hedefi web ve internet teknolojileri kullanılarak gerçekleştirilen başarılı projelerin daha iyi tanıtılması
ve hak ettiği yeri bulması. Altın Örümcek Web Ödülleri aynı zamanda bu alana yapılan yatırımları da özendirmeyi
amaçlıyor. Web, internet teknolojileri, pazarlama ve iletişim alanlarında yetkin ve tecrübeli juri üyelerinin katılımıyla
gerçekleştirilen Altın Örümcek Türkiye’nin ilk ve tek Bağımsız web ödülleri organizasyonu olma özelliğini de taşıyor.

Ayrıntılı bilgi için; www.altinorumcek.com adresini ziyaret ediniz.
Bilgi için: Denove Halkla İlişkiler / 0216 550 88 74
Serhat Özkütükçü - 0532 215 72 91 /serhato@denovepr.com

