Η Samsung συνδέει τον κόσμο
με τους Θερινούς Ολυμπιακούς
και Παραολυμπιακούς Αγώνες
μέσω της επίσημης εφαρμογής
Rio 2016
Η Samsung Electronics, Παγκόσμιος Χορηγός των Ολυμπιακών και
Παραολυμπιακών Αγώνων, στην κατηγορία του εξοπλισμού Ασύρματων
Επικοινωνιών ανακοινώνει ότι από σήμερα είναι διαθέσιμη η
επίσημη εφαρμογή «Rio 2016».
Η εφαρμογή «Rio 2016» έχει δημιουργηθεί από τη Samsung σε
συνεργασία με την Οργανωτική Επιτροπή Ρίο 2016. Προσφέρει ένα
εύρος λειτουργιών, που θα βοηθήσουν τους χρήστες να μη χάσουν
στιγμή από τους φετινούς Ολυμπιακούς Αγώνες. Η εφαρμογή θα
περιλαμβάνει το πρόγραμμα των
Αγώνων, πληροφορίες για τον
χώρο διεξαγωγής και σχετικές εκδηλώσεις, τα αποτελέσματα, τα
μετάλλια, καθώς και ενημερώσεις σε πραγματικό χρόνο για όλα τα
Ολυμπιακά και Παραολυμπιακά αθλήματα.
Η εφαρμογή «Rio 2016» παρέχει πρόσβαση σε πληροφορίες για όλα
τα αθλήματα των Αγώνων, καθώς και ενημερώσεις εντός λεπτού. Ο
χρήστης μπορεί, επιπλέον να ενημερωθεί για Ολυμπιακά και
παγκόσμια ρεκόρ, να βρει λεπτομέρειες για όλα τα αθλήματα,
τους αθλητές, τις ομάδες και τους χώρους διεξαγωγής των
Αγώνων, καθώς επίσης να βρει επίσημη πληροφόρηση από τη Διεθνή

Ολυμπιακή Επιτροπή.
Η εφαρμογή «Rio 2016» δεν παρέχει απλώς στους χρήστες τις
πληροφορίες που χρειάζονται για τους Ολυμπιακούς Αγώνες, αλλά
παράλληλα διαθέτει δυνατότητα για προσωποποιημένες
πληροφορίες, ώστε οι χρήστες να επικεντρώνονται σε ό,τι τους
ενδιαφέρει περισσότερο. Οι χρήστες μπορούν να επιλέξουν να
ενημερώνονται για τα αποτελέσματα και να λαμβάνουν
ειδοποιήσεις βάσει των αγαπημένων τους αθλημάτων ή αθλητών,
καθώς και ενημερώσεις σχετικά με τις ώρες των εκδηλώσεων, τα
αποτελέσματα και τα μετάλλια.
Επιπλέον, η εφαρμογή διαθέτει τη λειτουργία “Samsung Zone” που
παρέχει πληροφορίες σχετικά με τις δραστηριότητες της Samsung
στους Αγώνες, καθώς και τη λειτουργία “Galaxy X Olympics”,
εξυπηρέτηση πελατών και μία παρουσίαση της εφαρμογής “Samsung
Members” .
Οι συγκεκριμένοι Ολυμπιακοί Αγώνες αποτελούν τους δέκατους
συνεχόμενους Αγώνες, στους οποίους η Samsung είναι Επίσημος
Χορηγός, χρησιμοποιώντας τις τεχνολογίες και την καινοτομία
της, προκειμένου να βοηθήσει τους επίσημους θεσμούς, τους
αθλητές και τους φιλάθλους. Η Samsung είναι σταθερή στη
δέσμευσή της να συνεχίσει να μοιράζεται το Ολυμπιακό πνεύμα,
προσβλέποντας σε ένα καλύτερο μέλλον.
Η εφαρμογή είναι πλέον διαθέσιμη στις ακόλουθες γλώσσες:
Αγγλικά, Πορτογαλικά, Ισπανικά, Γαλλικά, Κινέζικα, Ιαπωνικά
και Κορεάτικα.
Μπορείτε να κατεβάσετε την επίσημη εφαρμογή Rio 2016 από το
Galaxy Apps (Mobile), Google Play Store, Apple App Store και
από το Windows App Store.

