iBuyWeSell:s mobilapp belönad i Samsung-tävling
iBuyWeSell social classifieds marketplace

iBuyWeSell, Sveriges nya köp- och säljtjänst, belönades igår med ett ”Special Winner”-pris i Samsungs
internationella mobilapplikations-tävling ”Global Developer Challenge”. Tävlingen, där de bästa
applikationerna på Samsungs Bada-plattform utsågs, lockade till sig bidrag från hela världen.
- Det är hedrande att bli uppmärksammad på det här sättet. Vi lägger stort fokus på våra mobilapplikationer då
mobilen är det verktyg som fungerar allra bäst för våra användare när de använder iBuyWeSells tjänster. Vi
arbetar kontinuerligt med att förbättra och utveckla våra appar på de olika plattformarna, säger Bob Ilievski,
VD och grundare av iBuyWeSell.
Tävlingen, som inleddes i maj 2010, var uppdelad i olika kategorier och i en första urvalsprocess utsågs 90
bidrag som gick vidare till en finalomgång där samtliga bidrag testades och utvärderas utifrån en rad olika
kriterier.
- Vår ambition är att göra det så enkelt som möjligt för våra användare. Genom några få knapptryck på mobilen
når man direkt 1000-tals konsumenter direkt i mobilen eller på www.ibuywesell.se och sociala medier som
Facebook, säger Bob Ilievski.
iBuyWeSell lanserades i en beta-version i början på juni 2010 och responsen från användarna har varit mycket
positiv. Via iBuyWeSell:s plattform kan användarna med några få knapptryck på mobilen eller på
www.ibuywesell.se söka efter objekt eller ladda upp egna annonser som direkt når svenska konsumenter via
webben, mobilen och sociala media som t.ex. Facebook.
iBuyWeSell lägger stort fokus på den mobila upplevelsen då mobilen blivit en naturlig del av vårt dagliga liv
och är det perfekta verktyget för den typen av tjänster som iBuyWeSell erbjuder.
Läs mer om och ladda hem den prisbelönta applikationen här:
http://developer.bada.com/apis/index.do
iBuyWeSells övriga mobilapplikationer (Apple, Java, Android) kan laddas hem här:
www.ibuywesell.com/mobile_downloads/
###
För mer information, vänligen kontakta:
Dan Haneklint, Marknads- och Kommunikationsansvarig
Tel: +46708151243
E-Mail: dan@ibuywesell.com
iBuyWeSell är en ny digital marknadsplats. Genom annonser i mobilen, ibuywesell.se och sociala media som
Facebook maximeras möjligheten att hitta köpare. Annonsering är gratis för både privatpersoner och företag.
Läs mer på www.ibuywesell.se

