
 

Windows 8 konkursas ir renginiai 
programuotojams 

 Windows 8 programėlių konkursas 
 

 
 

Turi pritrenkiančią, pasaulį pakerėsiančią idėją? Ar tiesiog nori išplėsti savo 
svetainės ar paslaugos vartotojų bazę bei lojalumą? Išbandyk savo jėgas 
Lietuvos Windows 8 programėlių konkurse. Čia Jūsų laukia puikūs prizai iš 
Microsoft bei konkurso partnerių: Samsung, AdDuplex, Visma Lietuva, 
Skype bei Pluralsight.  
  
Programėlių konkursas vyksta: 2013 03 01 – 2013 04 28 
 
Jūs galite varžytis daugelyje kategorijų ir laimėti puikių prizų: 
•       Geriausia programėlė – Samsung ATIV Smart PC Pro ir 250k AdDuplex 
reklamos parodymų; 
•       Geriausias žaidimas - Samsung ATIV Smart PC Pro ir 250k AdDuplex 
reklamos parodymų; 
•       Geriausia mokomoji programėlė – Xbox 360 su Kinect ir AdDuplex 
reklamos parodymų; 
•       Geriausia Lietuviška programėlė (Visma Lietuva iššūkis) - Xbox 360 
su Kinect; 
•       Publikos numylėtinis – Samsung ATIV Smart PC Pro. 
 

 //CODECAMP/ renginiai Vilniuje ir Kaune 
 

  

 
 

O jei nežinai, nuo ko pradėti? Nori pagilinti savo Windows 8 žinias? Užstrigai 
ties kažkokia technine problema? O gal tiesiog nori smagiai praleisti 
savaitgalį? 
Kviečiame į Windows 8 CODECAMP renginius Vilniuje bei Kaune. Tai nuo 
šeštadienio iki sekmadienio trunkanti programėlių kūrimo šventė, 
sukviečianti programuotojus, dizainerius bei įmones su geromis idėjomis. 
Renginių metu komandoms talkins patyrę ekspertai iš Microsoft, Skype, 
Visma Lietuva, AdDuplex, Adroiti technologies, Adform ir t.t. Galėsite 
savo programėles ir žaidimus ištestuoti su lietimui jautriais Windows 8 
įrenginiais. 
  

Prizai:  
Pagrindinis nugalėtojas bus renkamas iš Vilniaus ir Kauno renginių finalininkų 
ir jam atiteks Skype įsteigtas prizas - Microsoft Surface RT planšetė. O 
kiekviename renginyje geriausias programėles sukūrusios komandos bus 
apdovanotos puikiom Microsoft dovanomis, Pluralsight online mokymų 
prenumeratomis, knygomis ir t.t. 
  

Registracija:  
Vilniuje, Kovo 9-10 dienomis, HUB Vilnius patalpose 
Kaune, Kovo 16-17 dienomis, KTU Studentų laisvalaikio centre 
 

 
Windows Platfrom Developers Lithuania 

bendruomenė 
 

 
 

Jei norite būti pirmieji, sužinoję apie artėjančius Microsoft renginius. Jei 
norite sekti visas programuotojų naujienas iš Lietuvos ir pasaulio. Norite 
užduoti klausimą ar pasidalinti savo naujiena su Microsoft programuotojų 
bendruomene? Junkitės prie mūsų Facebook tinkle - Windows Platfrom 
Developers Lithuania! 
 

Partneriai: 
  

 

http://w8lt.promorc.com/
http://w8lt.promorc.com/
http://win8codecamp.eu/
http://vilnius.win8codecamp.eu/
http://wpd.lt/
http://wpd.lt/

