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חדש באייפון – אפליקציית וואלה! עם צ'אט ,באבלס וטאקי
חינם!
וואלה! משיקה גרסה משודרגת לאפ' אייפון הכוללת גישה חינמית למשחקים הכי חמים
ולשירות הצ'אט של הפורטל
וואלה! ,פורטל האינטרנט המוביל בישראל ,משדרגת את אפליקציית האייפון שלה ומשיקה גרסה עדכנית
המאפשרת לשחק חינם במשחק הפופולארי באבלס ובמשחק הקלפים האהוב בכל הזמנים טאקי ()TAKI
בגרסת "לייט" המאפשרת משחק מלא מול המחשב .בנוסף ,ניתן כעת לגשת באמצעות האפליקציה לוואלה!
צ'אט בו מצ'וטטים אלפי גולשים ביום.
אפליקציית וואלה! ,מראשונות האפליקציות שהושקו על-ידי אתרים ישראלים ,הושקה בנובמבר 3..2
ומספקת גישה מהירה ,נוחה וחווייתית למיטב ערוצי התוכן והמידע של האתר  -ישר מהאייפון .באמצעות
האפליקציה ניתן לקבל גישה מלאה לשירות הדואר הפופולרי של וואלה! (כולל חיווי וקבלת התראות על דואר
חדש) ,לגשת לכותרות וכתבות במגוון רחב של נושאים מהארץ ומחו"ל ,לצפות בתכני וידאו בתוך כתבות,
לדפדף בגלריית תמונות ולצרוך מידע שימושי כדוגמת תוצאות ספורט לייב ,תחזית מזג אוויר ,הורוסקופ יומי
ועוד .כמו כן ,כוללת האפליקציה גם אפשרות להוסיף תגובות ולשתף כתבות.
ביוני האחרון השיקה וואלה! גרסת טאקי לאייפון אשר מלבד משחק מול המחשב ,מאפשרת גם משחק של 3
עד  4שחקנים וכן משחק מול חברים ברשת  WiFiאו  .Bluetoothהאפליקציה פותחה כחלק משיתוף
הפעולה עם מארס משחקים אינטראקטיביים מבית ענני תקשורת ותמשיך להיות זמינה להורדה מהאפסטור
בעלות של .$2.22
אפליקציה נוספת מבית וואלה! שהושקה השבוע היא של הרשת החברתית הישראלית "מקושרים",
באמצעותה ניתן לשמור על קשר עם חברים ולהכיר אנשים חדשים ,לבדוק את התמונות והעדכונים
האחרונים שהועלו על ידי החברים ,להתעדכן בימי הולדת של המקושרים ,להעלות תמונות ,סטטוסים ועוד.
את אפליקציות וואלה! ומקושרים ,שפותחו ע"י חברת מינטמרק ( )Mintmarkהמספקת לוואלה! שירותי ערך
מוסף בתחום התוכן הסלולארי ,ניתן להוריד בחינם ישירות מהאפסטור.
נועם וולף ,מנכ"ל מינטמרק" :לוואלה! היצע בלתי נדלה של תכנים ואנחנו ממשיכים לפעול כדי להביא אותם
לגולשי האייפון במגוון דרכים .אפליקציית טאקי המלאה זכתה להצלחה רבה והיא מדורגת כמשחק הישראלי
הנמכר ביותר באפסטור .כעת אנו שמחים להציע גרסה חינמית שלה לכלל גולשי וואלה! באייפון".
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