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2014 YILININ ‘EN İYİ WEB SİTESİ ÖZEL ÖDÜLÜ’ ‘KALE360.COM’ İLE KALE’NİN OLDU

En iyi web sitelerinin seçildiği
Altın Örümcek’te Kale’ye üç ödül birden
Kale, bu yıl 13’üncüsü düzenlenen ‘Altın Örümcek Web Ödülleri’nde, her kullanıcının kendi
banyosunu tasarlayabildiği ‘Kale360.com’ ve ‘Kale.com.tr’ web sitesi ile üç ödül birden
kazandı. İnternetin Oscar’ı olarak da adlandırılan ‘Altın Örümcek’te finale kalan Kale360.com,
‘En İyi Web Sitesi’ seçilerek büyük ödüle layık görülürken, ‘Perakendecilik/Mağazacılık’
kategorisinde de birincilik ödülünün sahibi oldu. Ayrıca Kale Yapı Ürünleri Grubu’nun seçkin
ürünlerinin yaratıcı tasarımlarla sunulduğu web sitesi ‘Kale.com.tr’ de,
‘Perakendecilik/Mağazacılık’ kategorisinde ikincilik ödülünü aldı.
Bilişim, medya ve iş dünyasından isimlerin yer aldığı jüri üyeleri tarafından seçilerek dereceye giren
firmalara verilen ‘Altın Örümcek Web Ödülleri’, 14 Ekim Çarşamba akşamı TİM Maslak Show Center’da
düzenlenen törenle sahiplerini buldu. Kale, her kullanıcının kendi banyosunu kendisinin tasarlayabildiği
web sitesi Kale360.com ve Kale Yapı Ürünleri Grubu’nun tüm ürünlerini örnek tasarım ve çözümlerle
sunduğu Kale.com.tr ile ‘Altın Örümcek’te üç ödüle birden layık görüldü.
2014 yılının ‘En İyi Web Sitesi’ Kale360.com
İnternet dünyasının en prestijli ödüllerinden biri olan ‘Altın Örümcek’te, yaklaşık 3 bin 600 başvurunun
arasından finale kalan Kale360.com, ‘En İyi Web Sitesi’ seçilerek büyük ödülün sahibi oldu. Kullanıcılara
yepyeni bir tasarım deneyimi sunan Kale360.com’a, ‘Perakendecilik/Mağazacılık’ kategorisinde de
birincilik ödülü verildi. Ayrıca ‘Perakendecilik/Mağazacılık’ kategorisinin ikincisi de, Kale Yapı Ürünleri
Grubu’nun web sitesi Kale.com.tr oldu.
Kullanıcı deneyimlerini en yüksek seviyeye taşıyoruz
Tasarım ve teknoloji açısından kullanıcı deneyimlerini en yüksek seviyeye taşımayı hedeflediklerini
vurgulayan Kale Yapı Ürünleri Grubu Pazarlamadan Sorumlu Başkan Yardımcısı Derya Ercan, “ Yenilikçi
ürünlerimiz ve modern uygulamalarımızla attığımız önemli adımların, ulusal ve uluslararası platformlarda
ödüllendirilmesinden dolayı gururluyuz. Sektör bazında dünyada bir ilke imza attığımız, mobil, tablet ve
tüm web erişim cihazlarında rahatlıkla kullanılabilen Kale360.com; 2014 yılında da dünyanın en saygın iş
ödüllerinden ‘Stevie Awards’ta, ‘Gümüş Stevie’ ödülüne layık görülmüştü” dedi.
Kale.com.tr ve Kale360.com web sitelerinin Kale’nin modern yüzünü yansıttığını belirten Derya Ercan,
“Kullanıcının dahil olduğu yeni uygulamalarımızla önemli atılımlar yapıp, pazarda fark yaratmaya devam
edeceğiz. Seçkin markalarımızın binlerce ürünü arasından seçim yaparak banyosunu dilediği gibi
tasarlayan kullanıcılar; Kale360.com’da kendi oluşturdukları tasarımların üç boyutlu halini ve yaklaşık

maliyetini görürken, en yakın Kale mağazasından da online teklif isteyebiliyor. Böylece kullanıcı, kendi
zevkine göre tasarladığı banyosunun son halini görebildiği gibi, mağaza mağaza dolaşmaktan kurtuluyor”
diye konuştu.
Kale360.com ile tasarladığınız banyonuzu gerçek haliyle görüntüleyin
Geçen yıl tüketicinin hizmetine sunulan Kale360.com’un yeni versiyonunda, kullanıcıların hayatını
kolaylaştıracak uygulamalar yer alıyor. İsteyen herkes kendi banyosunu çok daha kolay ve gerçeğe yakın
görüntüler eşliğinde tasarlama imkanı buluyor. Yeni versiyonda kullanıcılar, binlerce ürün arasından
seçim yapabiliyor, beğendiği ürünleri kolayca planına ekleyebiliyor ve sonrasında banyosunu gerçek
haliyle görüntüleyebiliyor. Artık hayal ettikleri tasarımları 3 boyutlu ve hareketli olarak görebilen
kullanıcılar, panoramik görüntü alıp, tuşlarla sağa sola hareket ederek banyosunun içinde gezebiliyor.
Ayrıca Kale360.com’un sosyal alanında, tasarım yapan diğer kullanıcılarla arkadaş olabiliyor ve
arkadaşlarına mesaj atabiliyor. Hatta kullanıcılar, bu sistemde beğendikleri tasarımları sosyal medyada
paylaşabiliyor.
www.kale.com.tr
www.kale360.com
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