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Egyházasdengeleg mindent vitt a Vodafone Kezdj el
valami újat! játékán
Az alig ötszáz fős Nógrád megyei település, Egyházasdengeleg nyerte meg a Vodafone
különleges játékát, mely még a nyár elején vette kezdetét. A nyertes helység hatalmas
F1-es buli keretében ünnepelhette meg győzelmét.
A Vodafone több száz olyan település között hirdette
ezelőttig nem lehetett Vodafone 3G mobilinternetet
Vodafone hálózatmodernizációjának köszönhetően
mobilinternet világába, és egyúttal automatikusan
keresztül zajló versenyben.

meg játékát, ahol három hónappal
használni. Az érintett helységek a
bekapcsolódhattak a villámgyors
részt vehettek az egy hónapon

A játékban az a község állhatott fel a képzeletbeli dobogó felső fokára, ahol a lakosság
arányában a legtöbb új, de nem kevesebb, mint 30 Vodafone előfizetés köttetett.
A pályázat első helyezettje, vagyis Egyházasdengeleg kap lehetőség arra, hogy a
közeljövőben maximum bruttó 10 millió forint értékben digitális fejlesztést hajtson végre
a településen a Vodafone Alapítvány segítségével. A támogatáson túl azonban a
mobilszolgáltató arról is gondoskodott, hogy felejthetetlen élménnyel gazdagítsa a
település lakóit.
A július 29-én megszervezett F1-es eseményen több száz ember követte élőben a
Magyar Nagydíjat, és próbálta ki a nagysikerű Kezdj el valami újat hétvége játékait, így
például a villámgyors reflexeket igénylő Batakot. A kíváncsibbak a Forma 1 világába is
bepillantottak egy kiterjesztett valóságon alapuló alkalmazásnak köszönhetően, majd a
sikeres rendezvény végén a Csillag Születik aranytorkú énekesnője, Szirota Jennifer
kápráztatta el a nagyérdeműt.
„Határtalanul boldogok vagyunk, hogy a Vodafone hálózatmodernizációjának
köszönhetően most már Egyházasdengelegen is villámsebességgel száguldhat a
mobilinternet. Külön öröm azonban, hogy az első helyezésnek köszönhetően kis
településünk további fejlesztések elé néz, a Hungaroring ideje alatt pedig egy errefelé
soha nem látott volumenű esemény házigazdái is lehettünk, mely tökéletesen illeszkedik
a Dengelegen Élni jó! kezdeményezésünkhöz is.„– mondta el Zsiga Tamás,
Egyházasdengeleg polgármestere.
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