TLAČOVÁ SPRÁVA, Bratislava, 23.1.2016

16-TISÍC SLOVÁKOV ROZHODLO O VÍŤAZOCH V ANKETE
NAY TECHBOX ROKA 2016
V poradí už 6. ročník veľkej čitateľskej ankety NAY TECHBOX roka 2016 pozná svojich víťazov.
Presne 16 104 Slovákov, a to najmä čitateľov časopisu TECHBOX, portálu TECHBOX.sk a
návštevníkov e-shopu www.nay.sk rozhodlo o tom, kto získal titul NAY TECHBOX roka 2016 v 8
kategóriách.
Aj v šiestom ročníku ankety NAY TECHBOX roka 2016 mali hlasujúci možnosť opäť vyberať až z 36 top
produktov, 6 operátorov a 6 bankových aplikácií v ôsmich kategóriách ankety. V každej kategórii
redaktori časopisu TECHBOX a on-line portálu TECHBOX.sk vybrali 6 najlepších zástupcov, aby mali
hlasujúci jednoduchšiu voľbu. Súťažná anketa prebiehala od 28. novembra 2016 až do 15. januára
2017. O víťazoch ankety NAY TECHBOX roka 2016 v kategóriách FOTOAPARÁT, TV, NOTEBOOK,
INOVÁCIA, TABLET, SMARTFÓN, OPERÁTOR a BANKOVÁ APLIKÁCIA rozhodlo celkovo 16 104
hlasujúcich, čo je oproti minulému ročníku nárast o takmer 27%.
V kategórii TECHBOX FOTOAPARÁT roka 2016 už piatykrát po sebe zvíťazila novinka od spoločnosti
Nikon. Model Nikon D500 získal viac ako tretinu všetkých hlasov, pričom na druhú priečku hlasujúci
posunuli fotoaparát Canon EOS 80D a tretie miesto si opäť na účet pripísal výrobca Sony s modelom
Sony a99 II. V kategórii televízorov si prvú priečku od vzniku ankety neustále drží výrobca Samsung.
So 40,42% všetkých hlasov sa tak stáva suverénnym víťazom kategórie TECHBOX TV roka 2016 práve
so sériou televízorov Samsung KS9500. Druhú a tretiu priečku obsadili televízory série LG UH9500 a
Sony BRAVIA ZD 9 Series.
Aj v kategórii TECHBOX NOTEBOOK roka 2016 sme svedkami opätovného víťazstva spoločnosti
Lenovo. Už štvrtýkrát po sebe si Lenovo odnáša najcennejšie 1. miesto, teraz s modelom Lenovo
YOGA 910 a dosiahnutou hranicou takmer 30% všetkých hlasov kategórie NOTEBOOK. Výraznejšie
čitateľov zaujal aj nový Apple MacBook Pro na druhej priečke a taktiež ASUS ZenBook 3, ktorý skončil
so 17,30% hlasov na tretej priečke.
Každoročne najpestrejšiu kategóriu TECHBOX INOVÁCIA roka 2016 vyhrala novinka zo sveta
virtuálnej reality, a to Sony PlayStation VR. Headset od Sony porazil aj unikátny tablet Lenovo Yoga
Book či inteligentný robotický vysávač iRobot Roomba 980. Lenovu mimoriadne tesne ušlo aj
prvenstvo v kategórii TECHBOX TABLET roka 2016, kde len o 0,63% hlasov zvíťazil Apple iPad Pro 9.7.
Spomedzi Android tabletov však Lenovo svoju kategóriu ovláda s viac ako ¼ všetkých hlasov práve s
modelom Lenovo Yoga Tab 3 Plus. Čitatelia si obľúbili aj Windows novinku Samsung Galaxy TabPro S,
ktorá sa umiestnila na 3. mieste.
V kategórii TECHBOX SMARTFÓN roka 2016 si víťazstvo z minulého roka zopakoval Samsung,
tentokrát so svojím modelom Samsung Galaxy S7 edge so zakriveným displejom po oboch stranách.

Druhú a tretiu priečku si podelili výrobcovia Apple a Huawei, kde najnovší Apple iPhone 7 Plus
bodoval na 2. priečke a výborne vybavený smartfón Huawei P9 obsadil tretiu.

V kategórii TECHBOX OPERÁTOR roka 2016 sa poradie v prvej trojke oproti minulým ročníkom opäť
nezmenilo. Víťazstvo tak znova patrí operátorovi O2. Orangeu však k 1. miestu chýbalo len 3,33%
hlasov, a tak sa umiestnil na 2. priečke pred operátorom Telekom, ktorý taktiež presiahol hranicu 20%
všetkých hlasujúcich. Výsledky trojice najväčších operátorov možno považovať za veľmi tesné.
2. ročník kategórie TECHBOX BANKOVÁ APLIKÁCIA roka 2016 ukázal, že Slováci stále považujú za
najlepšiu Aplikáciu Tatra banka. Výrazne si polepšila banková aplikácia VÚB Mobil Banking, ktorá z
druhej priečky zosadila aplikáciu ČSOB banky s názvom SmartBanking SK, tej totiž patrí v ročníku
2016 tretie miesto.

Tabuľka víťazov v jednotlivých kategóriách ankety NAY TECHBOX roka 2016
TECHBOX FOTOAPARÁT roka 2016

Nikon D500

TECHBOX TV roka 2016

Samsung KS9500

TECHBOX NOTEBOOK roka 2016

Lenovo YOGA 910

TECHBOX INOVÁCIA roka 2016

Sony PlayStation VR

TECHBOX TABLET roka 2016

Apple iPad Pro 9.7

TECHBOX SMARTFÓN roka 2016

Samsung Galaxy S7 edge

TECHBOX OPERÁTOR roka 2016

O2

TECHBOX BANKOVÁ APLIKÁCIA roka 2016

Aplikácia Tatra banka

VÝHERCOVIA HODNOTNÝCH CIEN A PARTNERI
Veľký vplyv na množstvo hlasujúcich mali určite aj možné zaujímavé vecné výhry vo veľkom
záverečnom žrebovaní ankety NAY TECHBOX roka 2016, ktoré do ankety venovali partneri. Smartfón
Sony Xperia X Compact od Sony Mobile si odnáša Paulína Šiculiaková z Liptovského Mikuláša,
smartfón Lenovo Moto Z Play od spoločnosti Lenovo Slovakia vyhráva Peter Vodička z Nižnej a
smartfón Huawei P8 Lite od spoločnosti VÚB vyhráva Monika Fiore zo Starej Ľubovne. Výhercom
gratulujeme.
Zároveň ďakujeme všetkým partnerom súťažnej ankety NAY TECHBOX roka 2016 za ich podporu, a to
konkrétne spoločnosti NAY, a.s., ktorá je generálnym partnerom ankety, ďalej spoločnostiam mBank
S.A., pobočke zahraničnej banky, Sony Mobile communications Inc., VÚB, a.s., Lenovo (Slovakia) s.r.o
a Tatra banka, a.s..
###
O ankete NAY TECHBOX roka
Anketa NAY TECHBOX roka 2016 je šiestym ročníkom čitateľskej ankety, ktorá vyhodnocuje top produkty, operátorov a
bankové aplikácie v ôsmich kategóriách. Cieľom ankety je oceniť najlepšie produkty, operátorov a bankové aplikácie daného
roka z pohľadu spotrebiteľov a čitateľov lifestylovo-technologického časopisu TECHBOX, online portálu TECHBOX.sk a
návštevníkov e-shopu www.nay.sk. Výber je zúžený na šesticu nominácií v každej kategórii, ktoré vybrala odborná komisia
zložená z redaktorov vydavateľstva TECHBOX, s.r.o. Organizátorom súťažnej ankety je spoločnosť TECHBOX, s.r.o., ktorá na
slovenskom trhu pôsobí od roku 2005.
Ďalšie informácie a kontakt:
Roman Calík, šéfredaktor TECHBOX
tel.: +421 905 801 568 | e-mail: roman.calik@techbox.sk
www.NAYTECHBOXroka.sk
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