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Altın Örümcek Ağlarını
Facebook’ta Örecek
Türkiye’nin ilk ve tek bağımsız web
ödülleri organizasyonu olan Altın
Örümcek, halk oylamasından önce
Newtech sayfalarına konuk oldu...
Newtech:
Okuyucu
larımıza
öncelikle
Altın Örümcek
Aslı CEM AVCILAR
Web
Ödülleri
DorukNet Paz. Müdürü
hakkında kısa bir
bilgi
verir misiniz?
Bilindiği gibi Altın Örümcek Web
Altın Örümcek
Ödülleri, web ve İnternet teknolojileri
Nedir?
kullanılarak gerçekleştirilen başarılı
Türkiye’de ilk ve
projelerin daha iyi tanıtılması ve
tek olarak
hak ettiği yeri bulması, bu alanda
bağımsız web
yapılacak yatırımların özendirilmesi
ödülleri dağıtan
ve gündem oluşturulması amacıyla
bir organizasyon
gerçekleştirilen, geleneksel hale
olan Altın
gelmiş Türkiye’deki ilk ve tek
Örümcek, kateplatform bağımsız organizasyondur.
gori birincilerini
Kendi alanında ilk ve tek yarışma
47 jüri üyesiyle
olmasının yanında geleneksel hale
belirliyor.
gelmesi ve her yıl büyüyerek devam
etmesi bizim için çok önemli ve gurur
verici.
Newtech: Altın Örümcek Web
Ödülleri Organizasyonu hangi
süreçleri içermektedir?
Altın Örümcek Web Ödülleri’ne
katılan siteler öncelikle
web, internet
teknolojileri, pazarlama
ve iletişim alanlarında
bağımsız 47 adet jüri
üyesi tarafından ön
elemeden geçerek,
grup değerlendirmeleri
aşamasına geçmektedir.
Grup değerlendirmesi
sonucu Jürinin
oylarıyla belirlenen
her kategorideki
en iyi beş web
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sitesi final değerlendirmesinde
yarışmaktadır. Son aşama olan Final
değerlendirmesindeki tüm siteler
jüri üyelerinin dışında aynı zamanda
Halkın oyuna da sunulmaktadır.
Final değerlendirmesinin sonucunda
ise, Jüri’nin ve Halkın seçmiş
olduğu 2 ayrı kategori 1.’leri
belirlenmektedir. Jüri üyeleri
tarafından belirlenen kategori
1.lerinin ödülleri Haziran ayında
gerçekleştirilecek olan ödül töreninde
kazananlara takdim edilecektir. Halk
oylaması sonucunda ise kazananlara
ödül töreninden sonra Halkın
Favorileri sertifikası gönderilmektedir.
10. Altın Örümcek Web Ödülleri
ile ilgili tüm detaylara www.
altinorumcek.com web sitesinden
ulaşabilirsiniz.
Newtech: 10. Altın Örümcek
Web Ödülleri başvuruları nasıl
sonlandı?
10. Altın Örümcek Web Ödülleri
başvurularını geçen yıllara göre
kıyasladığımızda başvuru sayısında
artış gözlendi. Yoğun bir ilginin
olduğu başvuru sürecimizin
sonlanmasıyla beraber öne çıkan
beş kategori sırasıyla Kurumsal
Web Sitesi, Blog, E-Ticaret,
Mikrosite ve Sosyal Medya
Kampanyası oldu.
Altın Örümcek Web Ödülleri’nin
artık pazarlama sektöründeki
gelişme, değişim ve dinamiklerin
de bir yansıması haline
geldiğini inanıyoruz. Özellikle
bu kategorilere katılımın
çok olmasında internetin
hayatımızdaki yerinin ne kadar
vazgeçilmez olmaya başladığının,

Altın Örümcek Web Ödülleri’ne
gelen başvuruların çeşitliliği ile bir kez
daha gözler önüne serilmiş oldu.
Newtech: 10. Altın Örümcek Halk
Oylaması tarihleri ve katılmak
isteyen okuyucularımıza nasıl
katılım gerçekleştirmeleri
gerektiği hakkında bilgi verir
misiniz?
05 Mart tarihinde başlayacak olan
Halk Oylaması, 30 Mart 2012 tarihine
kadar devam edecek. Şimdiye kadar
SMS kullanılarak gerçekleştirilen
halk oylaması bu sene ilk kez
Facebook http://www.facebook.
com/altinorumcek adresimiz
üzerinden gerçekleştirilecek. İnternet
kullanıcılarının organizasyona
katılımını teşvik etmek, beğenilerini
duyurabilecekleri bir platform
yaratmak ve heyecanı geniş kitlelere
yaymak amacıyla bu yöntemi tercih
ettik. Bu sene halk oylamasına
katılımın çok daha yüksek olmasını
bekliyoruz.
Halk oylamasına katılan her bir
kullanıcı her kategoriden sadece
bir web sitesine oy verebilecek.
32 kategoride en çok beğeni
toplayan web siteleri belirlenecek.
Halk oylamasına katılanlar geçen
senelerde olduğu gibi sürpriz
hediyeler kazanma şansına sahip
olabilecek.
Newtech: Halk oylaması
sonucunda kazananlara bir ödül
veriliyor mu?
Halk oylaması sonucunda kazananlar
Halkın Favorileri klasmanında sertifika
ile ödüllendirilecekler.

