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L-MCA tilqa’ n-nominazzjonijiet għall-eBusiness Awards 2017
L-Awtorità ta’ Malta dwar il-Komunikazzjoni, l-MCA, bi pjaċir tħabbar li bdiet tirċievi l-applikazzjonijiet għallparteċipazzjoni fis-seba’ edizzjoni tal-eBusiness Awards, li se jsiru f’April 2018.
L-eBusiness Awards huma meqjusa bħala avveniment uniku annwali li jippremja l-isforzi intraprenditorjali talindividwi u intrapriżi li jkunu investew riżorsi tagħhom fit-teknoloġija, biex itejbu u jsaħħu l-operat tagħhom.
Dawn iġibu flimkien professjonisti mill-qasam tat-teknoloġija tal-informazzjoni, u jirrikonoxxu l-innovazzjoni u
inizzjattivi uniċi fin-negozju, li jorbtu t-teknoloġiji tal-internet mat-talent intraprenditorjali. Dawn l-awards
għandhom l-għan ukoll li jippromwovu l-adozzjoni u l-innovazzjoni tat-teknoloġija tal-informazzjoni fil-qasam
tal-kummerċ elettroniku li kulma jmur qiegħda dejjem tikber, kif ukoll, li joħolqu għarfien dwar il-potenzjal tatteknoloġija tal-internet, biex jitkattar it-tkabbir ekonomiku u l-iżvilupp soċjali.
Il-kategoriji tal-premjiet għal din is-sena ġew identifikati abbażi ta’ opinjonijiet minn firxa wiesgħa ta’ intrapriżi.
Il-kategorji għall-edizzjoni ta’ din is-sena huma dawn li ġejjin:









L-aħjar inizzjativa għal sistema elettronika fic-Ċivil;
L-aħjar sit għall-kummerċ elettroniku (B2C);
L-aħjar applikazzjoni (B2B);
L-aħjar App;
L-aħjar Kampanja tal-Media Soċjali (50% tal-vot hu tal-pubbliku inġenerali);
L-aħjar Tech Start Up;
L-aħjar teżi akkademika bit-tema ta’ kummerċ elettroniku;
L-aħjar użu tat-teknoloġija fit-trasformazzjoni tan-negozju.

Dawk interessati huma mistiedna jissottometu n-nomina tagħhom sa mhux aktar tard min-nofsinhar talĠimgħa, 17 ta’ Novembru 2017. Wara li jingħalqu n-nominazzjonijiet jinħatar kumitat indipendenti ta’
aġġudikazzjoni li jkun magħmul minn esperti mill-qasam akkademiku u l-industrija privata, li flimkien
jevalwaw u jiddeterminaw il-finalisti u fl-aħħar jagħżlu r-rebbieħ/a għal kull kategorija.
Għat-tieni sena konsekuttiva, il-pubbliku se jerġa’ jipparteċipa sabiex jagħżel, minn fost tliet finalisti filkategorija tal-aħjar kampanja tal-media soċjali.
Din is-sena, kull min jissottometti nominazzjoni għall-eBusiness Awards jista’ potenzjalment jiġi nnominat biex
jipparteċipa wkoll fill-World Summit Awards (WSA) li jiġu organizzati taħt l-awspiċi tan-Nazzjonijiet Magħquda.
Bi pjaċir l-MCA tħabbar ukoll li s-seba’ edizzjoni tal-eBusiness Awards, qed tiġi rikonoxxuta mis-Sur Vint Cerf,
meqjus bħala wieħed mill-fundaturi tal-internet. Is-Sur Cerf se jkun qed jindirizza l-mistednin preżenti għaċċerimonja finali, permezz ta’ messaġġ irrekordjat.
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L-applikazjonijiet huma miftuħa għal kull organizzazzjoni li b’xi mod tintegra t-teknoloġija tal-informazzjoni floperat tagħha.
Dawk kollha li huma interessati jistgħu jissottomettu n-nominazzjoni tagħhom billi jimlew applikazzjoni online
fuq http://ebusinessawards.mca.org.mt/
Għal aktar informazzjoni dwar l-edizzjoni ta’ din is-sena tal-eBusiness Awards, wieħed jista’ jikkuntattja l-MCA
permezz tal-email info@mca.org.mt jew billi jċempel fuq +356 21336840.
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