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23 ezer egyetemista játszott több héten keresztül a Vodafone
Egyetemek Harca játék-sorozatában
A Corvinus Egyetem egyik csapata győzött
A Vodafone által október elején meghirdetett Egyetemek Harca online vetélkedősorozat melyre 23 000 fő regisztrált - november 11-én ért véget. A döntőben a legjobb tíz,
egyetemistákból és főiskolásokból álló csapat szállt szembe egymással, akik közül a
legjobbnak a Corvinus Egyetem SzuperTerrorNinjaÁrnykommandó4 csapata bizonyult.
A hatalmas népszerűségnek örvendő Egyetemek Harca online versenyben a
http://bisztro.com/egyetemekharca/ oldalon regisztrált hallgatók 4-8 fős csapatokban
játszhattak. A különböző nehézségű, megoldásra váró feladatok a Bisztro oldalán és a
Facebookon is megtalálhatók voltak. A több héten át tartó online fordulók után a
feladatokat legjobban teljesítő tíz csapat a Budapesten megtartott egész napos döntőn
fergeteges programok kíséretében mérkőzhetett meg egymással.
A SzuperTerrorNinjaÁrnykommandó4 csapat tagjai, akik ügyességek és leleményességük
mellett kreativitásukról is számot adtak, a 2011-es Sziget Fesztivál teljes ellátást élvező
vendégei lesznek, valamint az egyhetes franciaországi Snowattack Sí és Snowboard
Fesztiválon is luxuskörülmények között vehetnek részt. Emellett mindannyian egy-egy
Androidos Vodafone 845-ös okostelefonnal lettek gazdagabbak.
Az Egyetemek Harca szervezői a legaktívabb, legtöbb játékossal indult oktatási
intézményt is jutalmazták, amely a Pannon Egyetem lett. Jutalmul a Vodafone elhozza
nekik azt az általuk kiválasztott és számukra legkedvesebb hazai előadóművészt vagy
popikont, aki egy őrületes fellépéssel színesíti majd intézményük egyetemi napjának
fényét.
Bányai Tamás, a Vodafone Magyarország lakossági marketing igazgatója elmondta:
„Vállalatunk azon igyekszik, hogy minden korosztály számára teljes körű ügyfélélményt
nyújthasson,

éppen

ezért

fontosnak

tartjuk

az

egyetemi

ifjúságot

megmozgató

rendezvények szervezését is. Ez az egyik oka annak, hogy idén oly sok programmal és
ötlettel járultunk hozzá a Sziget Fesztivál megrendezéséhez, és ezért indítottuk útjára az
Egyetemek Harca játékot is. Az utóbbi rendezvényünk sikerén felbuzdulva jövőre is
harcba szeretnénk hívni az ország bátor egyetemi harcosait.”
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