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Budapest, 2013. december 31.

Világpremier: Ehető tűzijáték Londonban a Vodafone-tól
Légy a részese!
Őszibarackos hó, ehető konfetti, narancsízű óriás buborékok, alma, cseresznye és eper illatú
ködfelhők teszik emlékezetessé 2014 első perceit Londonban, amikor a Vodafone bemutatja a világ
első ehető és illatos tűzjátékát a Temze partján.
A világ első „multi-szenzoros”, nem csupán látható és hallható, de meg is ízlelhető, meg is tapintható,
vagy meg is kóstolható tűzijátékának előkészítésében a Vodafone és London Polgármestere mellett
többek között Bompas & Parr cég íz-technológusai, valamint a Quantum speciális effekt cég szakértői
vettek részt.
A rendezvényhez kapcsolódóan elkészült egy ingyenesen letölthető okostelefonos alkalmazás is,
amelynek segítségével távolról is be lehet kapcsolódni az eseményekbe.
Az alkalmazás letölthető:



Androidos eszközökre:
o https://play.google.com/store/apps/details?id=com.vodafone.firsts.nye
iPhone-ra, iPad-re:
o https://itunes.apple.com/gb/app/vodafonenye/id775980837?mt=8&ignmpt=uo%3D4

A hagyományos londoni újévi tűzijátékot, az Egyesült Királyság legnagyobb tűzijátékát a BBC1 élőben
közvetíti, de az alkalmazásoknak és a kiterjesztett valóság megoldásoknak köszönhetően ezúttal
mások is az élmény részesei lehetnek és megtekinthetik, amikor a XYLO cég ledes karkötőinek
segítségével várhatóan mintegy 100 ezer ember részvételével létrejön egy három futballpályányi
óriás képernyő is a Temze partján.
A tűzijáték 2014 első perceiben kezdődik és 45 percig tart majd.
Az eseményről minden információ elérhető a firsts.com oldalon.

A Vodafone-ról
A Vodafone a világ egyik vezető mobilkommunikációs szolgáltatójaként öt kontinens 30 országában van jelen és
további 50 partnerhálózattal rendelkezik, több mint 409 millió ügyfélnek szolgáltat szerte a világon. A Vodafone
teljes körű mobil telekommunikációs szolgáltatásokat nyújt, beleértve a hang- és adatkommunikációt. A Vodafone
Magyarország Zrt. 1999. november 30-án kezdte meg magyarországi működését,

Jelenleg 22,55 százalékos részesedéssel van jelen a piacon (2013. novemberi adatok alapján). A Vodafone
Magyarország integrált technológiai szolgáltató, amelynek portfóliójában a mobilkommunikációs, mobilinternetes
és szélessávú adatszolgáltatások egyéni és üzleti felhasználók számára egyaránt megtalálhatók.
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