
Barcelona, 14.10.2009

Wybierz najlepsze programy w Softonic Awards 2009!

Wiodący serwis o oprogramowaniu zaprasza użytkowników do głosowania na najlepsze 
programy w różnych kategoriach. W zamian oferuje samochód. To pierwszy raz, kiedy w 
Softonic Awards mogą wziąć udział Internauci z Polski. Tegoroczne głosowanie odbywa 

się na całym świecie, wezmą w nim udział użytkownicy wszystkich wersji językowych 
Softonic.

Wiodący serwis oferujący oprogramowanie do pobrania, Softonic.com uruchomił 
głosowanie na nagrody Softonic Awards 2009. 
Po raz pierwszy w historii tych nagród, najlepsze programy są wybierane przez 
użytkowników z całego świata. Użytkownicy każdej wersji językowej Softonic (w tym 
polskiej), mogą głosować najlepsze programy.

Softonic ma 45 milionów unikalnych użytkowników miesięcznie, oraz ponad 2 miliony 
pobrań dziennie. Użytkownicy serwisu mają do wyboru ponad 100 tysięcy programów do 
pobrania. 

- Softonic Awards znaczą wiele dla nas i dla producentów oprogramowania. Zapewniają 
nam informacje z pierwszej ręki o tym, jakie programy użytkownicy lubią najbardziej - 
mówi Rabieh Adib, wiceprezes ds. treści w Softonic. – Ta edycja Softonic Awards 
pokazuje nasz międzynarodowy rozwój. Nadchodzące wersje japońska i holenderska będą 
kolejnym potwierdzeniem naszej roli na rynku globalnym i europejskim.

Zwycięzcy Softonic Awards zostaną ogłoszeni w grudniu 2009. Wszyscy głosujący 
uczestnicy wezmą udział w losowaniu samochodu SEAT Ibiza.

Zagłosuj już teraz:  HYPERLINK "www.softonic.com/awards2009" www.softonic.com/
awards2009
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Informacje o Softonic

Softonic.com został założony w 1997 roku. Szybki rozwój uczynił z serwisu 
europejskiego lidera w pobieraniu i sprzedaży oprogramowania, z ponad 45 
milionami użytkowników i 400 milionami odsłon miesięcznie. Polska wersja serwisu 
została uruchomiona we wrześniu 2009 roku. Był to kolejny krok w realizacji celu, 
jakim jest dostarczenie unikalnych usług dla użytkowników na całym świecie. 
Softonic oferuje najnowsze oprogramowanie użytkownikom wszystkich platform 
sprzętowych wraz z recenzjami w najpopularniejszych językach świata. 

Softonic oferuje obecnie ponad 100 000 przetestowanych i zrecenzowanych 
programów dla systemów Windows, Mac, Linux oraz urządzeń mobilnych.

Softonic jest teraz dostępny po angielsku, hiszpańsku, niemiecku, francusku, włosku, 
portugalsku, chińsku oraz po polsku.
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