SofiaLive – безплатно мобилно
приложение за градска култура,
забавление и стил на живот
Мобилното приложение (app) на SofiaLive ви предоставя удобен
и лесен достъп до подбрана информация за живота и интересните
места и обекти в София, дори когато не разполагате с постоянна
Интернет връзка. Приложението е достъпно на български и
английски.

На първо ниво разполагате с кратък преглед на най-важните
културни и градски събития от Днес. В Ресторанти има над 250
проверени обекта, а в Клубове и Кафета над 100, с богати ревюта с
авторски снимки на стойностните заведения в София. С бутона
Наблизо намирате бързо и нагледно на електронната карта,
препоръчаните от нас места в близост до моментното ви
местоположение.

www.piero97.com

Приложението поддържа актуална и сбита информация в ревюта
и снимки за събитията в столицата (новите филми, театри и
изложби), а богатата и седмично актуализирана справочна
информация за Услуги и Спешни телефонни номера вече винаги ще
бъде с вас, на един-два „клика“ разстояние. В Услуги се поддържат и
актуализират над 300 Адреса и телефонни номера, а в Спешно - над
110 телефонни номера за спешни случаи. В приложението е достъпна
и секцията от сайта „Цифром и словом”, съдържаща стотици
интересни факти.
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Нашата мобилна аудитория има удоволствието да слуша всеки
делничен ден Сутрешния блок „180 минути София“ с „градския тип“
Насо Русков от 9 до 12 часа, който включва сутрешно разкършване,
коментарна закуска, саундтраци, забавни гости, които не отговарят на
тъпи въпроси, музикални закачки с хора и животни – все неща за полек и позитивен старт на деня.

Мобилното приложение е достъпно и безплатно за сваляне от
Google Play и VIVA Apps (за смартфони и таблети с операционна
система Android), както и от APP Store (за iPhone и iPad).
Приложението на Sofia Live успя да достигне над 2 000 сваляния
само за една седмица в App Store на Apple и в същата седмица стана
номер 1 за free приложения изпреварвайки хитове като Gangham Style.
Абсолютно всичките коментари на потребителите са положителни и
с максималната оценка 5 звезди. Към момента има над 14 300
сваляния.
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В Google Play - магазина за приложения за операционната
система Android, приложението има над 14 500 сваляния, средната
оценка е 4,6 от 5 звезди и само за един месец е във вечната топ 20 на
приложенията в категория „Новини и списания”.
Във VIVA Apps – новият магазин за български безплатни
приложения за Android на телекомуникационата компания Vivacom,
приложението на Sofia Live е свалено над 2 300 пъти и е на пето място
по брой сваляния от началото на 2013 досега.

По време на форума за дигитален маркетинг, онлайн
ефективност, реклама, предприемачество и технологии Webit
Bulgaria 2013 бяха раздадени Webit Awards, на които мобилното
приложение на Sofia Live спечели първа награда в категория „Найдобро ползване на мобайл“
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