
Eniros app På Sjön vinner pris som Årets Nyttotjänst på
Mobilgalan
Eniros populära app På Sjön vann igår kväll pris som årets nyttoapp på Mobilgalan 2012. 

- Vi är väldigt glada och stolta över På Sjön som är en mycket populär app i samtliga marknader som appen finns tillgänglig dvs Sverige,
Norge och Danmark, säger Sara Kullgren Head of Group Products and Services på Eniro AB.

På sjön lanserades 5 mars 2010 och har idag ca 190 000 användare i Norden. Eniro På sjön finns för iPhone, Android och för iPad. Eniro På
sjön täcker hela den svenska kusten samt Gotland, Öland, Vänern, Vättern, Mälaren och Hjälmaren. Appen är gratis.

Mobilgalan arrangerades av Mobil Business och genomfördes på Berns Salonger med Tilde de Paula som
konferencier.  http://www.mobil.se/nyheter/guldmobilen-2012-har-ar-arets-alla-vinnare-1.515347.html?articlePage=8

För att ladda ner På sjön för Android  i Google Play:https://play.google.com/store/apps/details?id=com.eniro.nauticalar#?
t=W251bGwsMSwxLDIxMiwiY29tLmVuaXJvLm5hdXRpY2FsYXIiXQ..

För att ladda ner På sjön för iPad:
http://itunes.apple.com/se/app/id444222894?mt=8  

För att ladda ner På sjön för iPhone:

https://itunes.apple.com/se/app/pa-sjon/id356145695?mt=8

Film om På sjön:

http://www.eniroplay.se/?video=111733

Kort fakta om På sjön:
Alla basfunktioner finns samlade i menyraden och inkluderar:

Hastighet i knop
 Kurs
Tid
Trippmätare
Väderprognos för 6 och 24 timmar
Kustnära nyheter
Hitta båt (genom knappen Hitta båt kommer man tillbaka till båtens position även om man tittat på andra sjökort eller kartor)
Sök på produkter och tjänster inklusive snabbval för exempelvis naturhamn, bränsle, varv och gästhamn

Sökningar på produkter och tjänster kommer upp direkt i kartbilden inklusive information om exempelvis den restaurang man har valt inklusive
kursriktning och eventuella omdömen.

Man kan också söka på förinställda val som:

Naturhamnar
Gästhamnar
Bränsle
Mataffär
Logi
Varv
Restaurang
Frisök på platser
Snabbknappar på sjöräddningen och 118118

För mer information kontakta:

Christina Sjölund, presschef tel:  08-55331818

Eniro är ett ledande sökföretag för personer och företag i Norden. Med kvalitetsäkrat innehåll och bästa användarupplevelse inspirerar Eniro till lokala upptäckter och bidrar till levande
närområden. Eniros innehåll är tillgängligt genom internet- och mobiltjänster, tryckta kataloger samt nummerupplysnings- och sms-tjänster. I Sverige erbjuder Eniro tjänsterna Eniro.se,
DinDel, Proff.se och 118 118 samt apparna Eniro, Eniro Navigation och Eniro på sjön. Varje vecka har Eniro Sveriges digitala tjänster 2,6 miljoner unika besökare som gör 4,9 miljoner
sökningar. Eniro Group har omkring 2 000 anställda och verksamhet i Sverige, Norge, Danmark, Finland och Polen. Bolaget är noterat på Nasdaq OMX Stockholm [ENRO] och har sitt
huvudkontor i Stockholm. Mer om Eniro på enirogroup.com, twitter.com/eniro, facebook.com/eniro.


