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PREDSTAVITEV

Kdo bodo letošnji WEBSI Spletni prvaki?

Oddaj prijavo zdaj!

..Še do 25. maja so odprte prijave v tekmovanje WEBSI Spletni prvaki za odlične digitalne projekte! Prijavitelji so deležni številnih
ugodnosti..

Kaj prinaša prijava?
WEBSI Spletni prvaki prijaviteljem ne omogočajo le pridobitve prestižne WEBSI nagrade in
osvojitev naziva WEBSI Spletnih prvakov, temveč tudi številne druge ugodnosti. S prijavo si
zagotovijo: a) individualno poročilo ocenjevanja
z ocenami posameznih žirij in s komentarji članov žirij (izjema so projekti, prijavljeni v kategorijo naj digitalna kampanja); b) brezplačno udeležbo na WEBSI dnevu; c) objavo in predstavitev
prijavljenega projekta v WEBSI Dosjeju s pozitivnimi komentarji poslovne in strokovne žirije; d)
svoj tiskani izvod WEBSI Dosjeja, e) objavo in
predstavitev prijavljenega projekta preko družbenih omrežij WEBSI.

Kdo sodeluje?
Vsako leto se v tekmovalnem delu pomeri več
kot 100 različnih digitalnih del – spletnih strani,
mobilnih aplikacij, družbenih omrežij, digitalnih
orodij, kampanj … Sodelujejo številna podjetja
in agencije, ki delujejo na področju digitalnega
komuniciranja. Prijava je številnim sodelujočim
prinesla nove poslovne priložnosti, saj tekmovanje WEBSI kot strokovna referenca prinaša ugled
na trgu.

Katere so kategorije in nagrade?
Različnih kategorij je kar 17: avtomobilizem,
digitalna orodja, dogodki in prosti čas, družbena omrežja, družbeno odgovorni projekti,
finančni sektor, inovativni digitalni projekti,
javne in nevladne organizacije (NVO-ji), mediji, mobilne aplikacije, naj digitalna kampanja,

posebni digitalni projekti, poslovne spletne
strani, produktne in pristajalne spletne strani,
spletne trgovine, turizem in video.
Nagrade bodo podeljene najboljšemu projektu
znotraj posamezne kategorije, prav tako pa bo
nagrado prejela naj digitalna agencija (vključene
vse agencije, katerih vsaj 5 projektov bo vključenih v tekmovanje WEBSI Spletni prvaki), generalni
spletni prvak (projekt, ki dobi največ točk med
vsemi), zmagovalec ljudstva (projekt, ki dobi najboljše ocene s strani ljudstva), najboljše uredniš
tvo, najboljša uporabniška izkušnja, najboljše
oblikovanje, letos prvič pa tudi najbolj dostopno
spletno mesto (nagrado bo prejelo spletno mesto, ki je najbolje prilagojeno za dostop oseb z
določenimi oviranostmi: to so slepe in slabovidne osebe, gluhe in naglušne osebe, osebe z gibalnimi motnjami …). Tudi letos bodo organizatorji nagradili osebo, ki je najbolj zaznamovala
slovensko panogo digitalnega komuniciranja v
preteklem letu. Podrobnosti bodo znane kmalu.

Do kdaj je mogoče sodelovati?
Prijave so odprte do 25. maja. Na spletni strani
www.websi.si je spletna prijavnica, ki s preprostim postopkom prijave omogoča sodelovanje
v tekmovanju WEBSI Spletni prvaki. Zmagovalci
bodo znani 14. septembra na WEBSI dnevu v
Ljubljani. 
(P. R.)
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