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A Bookline webáruház lett Az Év Honlapja e-kereskedelem kategóriában
2012-ben a Shopline könyvet, zenét és filmet kínáló webáruháza, a Bookline nyerte el Az Év Honlapja
díjat e-kereskedelem kategóriában. A 11. alkalommal megrendezett megmérettetésen az internetes
áruház idén 31 induló közül bizonyult a legjobbnak.
Az Év Honlapja pályázat nyerteseinek díjait Budapesten, a Best Western Hotel Hungáriában Varga István, a
pályázat alapítója és Dr. Eszes István, a zsűri elnöke adta át. A pályázatra idén 360 nevezés érkezett, a
verseny pedig ezúttal a szolgáltatás és kereskedelem mellett az e-kereskedelem kategóriában volt a
legszorosabb.
Az online marketingkommunikációs szakma november 26-án lezárult nívós pályázatának e-kereskedelmi
mezőnyéből győztesen kikerült Bookline webáruház oldalát a neves szakmai zsűri így értékelte: "Az oldalon
egyszerűen meg lehet találni mindent, amit az oda látogatók kereshetnek. A weboldal képes az intelligens
ajánlásra is, mely a jövőben már elvárás lesz a fogyasztók részéről. Intelligens keresője felismeri a keresés
célját is. Reszponzív, könnyű navigáció jellemzi. Nagy kínálatot mutat be, mindezt egyszerű és letisztult
formában”.
A Shopline webáruház az elismeréshez méltóan a karácsonyi készülődés időszakában is a vásárlók
kényelmét tartja a legfontosabbnak: felhasználóinak kedvező ajánlatokkal és különleges szolgáltatásokkal
segít, hogy több idejük maradjon azokra a dolgokra, amelyek igazán fontosak.

A Shopline.hu Nyrt. (shopline.hu) Magyarország legnagyobb internetes kereskedője. A Társaság a magyar piacon kívül jelen van a román és a szlovák
internetes piacon is. A Shopline üzletfejlesztése során kiemelt hangsúlyt fektet tevékenységi körének folyamatos bővítésére. A klasszikus antikvár és
új könyvek mellett jelenleg idegen nyelvű könyvek, műszaki és drogériatermékek, játékok és ajándékok is jelen vannak a Shopline
termékkínálatában. 2005 és 2009 után 2010-ben is a Shopline almárkáját, a Bookline-t választották az Év internes kereskedőjének (IVSZ, CIB,
Kirowski). A Shopline a Budapesti Értéktőzsdén jegyzett társaság (ticker kód: SHOP), a Közép- Európai Médiacsoport tagja. További információ:
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