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Weisz Fannival indul Magyarországon a Vodafone FIRSTS programja
A Vodafone Firsts a Vodafone globális programja, amely 2014-től indul világszerte. A program
lényege olyan kezdeményezések támogatása, amelyeket először valósítanak meg
mobiltechnológia alkalmazásával.
Hazánkban Weisz Fanni lesz a Firsts program első résztvevője. A Főállású Angyalként a Hallatlan
Alapítványnál dolgozó siket modell célja hogy az Alapítvány segítségével szeptembertől kezdődően
három siket gyereket halló közösségbe integráljon, a Vodafone segítségével életre hívott videós
jelnyelvi tolmácsszolgálat segítségével. Fanni tervei szerint a videós jelnyelvi tolmács segítségével a
siket gyerekek ugyanúgy részt tudnak majd venni az oktatásban, mint halló társaik.

A Hallatlan Alapítvány fő célja a megváltozott munkaképességűek, fogyatékkal élők - ezen belül
elsősorban a siketek és nagyothallók – társadalmi integrációjának elősegítése. Az Alapítvány által
létrehozott és működtetett, hazánkban egyedülálló videós jelnyelvi tolmácsszolgáltatás
segítségével az Alapítvány irodájában webkamera előtt ülő jelnyelvi tolmácsok a nap 24 órájában, a
Vodafone 97,4 százalékos szélessávú lefedettségének köszönhetően az ország szinte minden
pontjáról elérhetőek okostelefonon vagy táblagépen keresztül egy szabadon letölthető videóchat
programmal.
A hazai példa mellett külföldön is számos izgalmas Firsts kezdeményezéssel találkozhatunk. Indiában
Mary Kom olimpikon a mobil technológia segítségével szeretné segíteni az ország területén élő nőket a
hatékonyabb önvédelemben. A 30 éves sportoló álmának megvalósulását segíti a Vodafone azáltal, hogy
a mobilkommunikáció lehetőségeit kihasználva segíti a fiatal indiai nőket a fizikai és mentális képességeik
fejlesztésében, hogy magabiztosabbá váljanak és kevésbé legyenek sebezhetőek.
Spoek Mathambo Dél-afrikai zenész vágya is a Vodafone segítségével teljesült. Készített egy felvételt,
amelyhez a Dél-afrikai Köztársaság különböző kulturális csoportjainak a zenéit vette alapul. A zenész
feltöltötte az anyagokat a Vodafone Cloud tárhelyére, majd a Vodafone mobil hálózatának segítségével
összekapcsolta a „felhőt” és zenész társait, akik fokvárosi stúdiójában mixelték az összegyűjtött zenei
anyagot.

A Firsts program első állomásaként szilveszter éjjelén először láthattak, hallhattak, kóstolhattak és
tapinthattak tűzijátékot azok, akik Londonban köszöntötték a 2014-es évet. A narancsízű óriás buborékok,
az alma, cseresznye és eper illatú ködfelhők, az eget borító őszibarackos hó, az ehető konfetti, vagyis az
első több érzékszervvel is élvezhető tűzijáték, méltó felvezetése volt a kedden induló Firsts programnak. A
nemzetközi programmal a Vodafone olyan egyedi ötletek megalkotására inspirál, amelyek
megvalósításához eddig soha nem használtak mobil technológiát.
A Vodafone Firsts programról bővebb információ elérhető a firsts.com oldalon.
Szerkesztők figyelmébe ajánljuk:
http://www.vodafone.com/content/index/media/vodafone-group-releases/2013/vodafone-joinsforces-with-mayor-of-london-for-world-s-first-multisensory-fireworks.html

AVodafone Firsts-ről
A Vodafone Firsts a Vodafone globális márka programja, amely 2014-től indul világszerte. A közösségi
média által vezérelt Vodafone Firsts program lényege olyan kezdeményezések támogatása, amelyeket
először valósítanak meg mobiltechnológia alkalmazásával.
Kezdésképpen a Vodafone számtalan olyan emberrel lépett kapcsolatba, akik számára segítséget
nyújtanak abban, hogy “Firsts-ök”, elsők lehessenek. A későbbiek során a Vodafone a fogyasztókat is meg
fogja kérdezni arról, hogy mit szeretnének elsőként létrehozni és segíteni fogja őket céljaik elérésében.
A Vodafone-ról
A Vodafone a világ egyik vezető mobilkommunikációs szolgáltatójaként öt kontinens 30 országában van jelen és
további 50 partnerhálózattal rendelkezik, több mint 411 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,
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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