České Fripito se dostalo do Top50 soutěže APPNation VI a bude se
prezentovat na CES 2015
Praha 30. prosince 2014

Český start-upový projekt Fripito přinášející fotograficko - cestovatelské průvodce
do chytrých telefonů a tabletů uspěl v mezinárodní soutěži APPNation VI a získal
pozvánku prezentovat se na veletrhu spotřební elektroniky CES 2015 v Las Vegas.
Mobilní aplikace Fripito nabízející od konce října 2014 své fotografické průvodce po celém světě
se dostala mezi Top 50 finalistů z několika tisíc přihlášených projektů. Díky tomuto úspěchu bude
mít možnost se v rámci finálového kola prezentovat přímo na konferenci, která proběhne 5. a 6.
ledna 2015 v rámci mezinárodního veletrhu spotřební elektroniky CES 2015 v Las Vegas.
Zde se v sekci Startup Garage představí jednotliví finalisté jak porotcům, tak i široké odborné
veřejnosti včetně řady zástupců investičních fondů a privátních investorů. Fripito se tak stane
jediným českým projektem v letošním ročníku, jehož hlavními partnery jsou společnosti jako
Yahoo!, Google, Facebook, Amazon, Sony, VentureBeast, iab a další.
O AppNation
APPNation je mezinárodní konference zaměřená na startupovou scénu a vývojáře mobilních
aplikací, která si vytkla za primární cíl propojovat investory s novými nadějnými projekty a zároveň
mapovat nové technologické trendy. Na letošním ročníku vystoupí osobnosti jako Carey Lai,
investment Director Intelu, Jeff Levick ze Spotify, Nick Berry z Facebooku, Douglas Atkin z AirBnB
či Anthony Ha z TechCrunche.
O CES 2015
CES je největším veletrhem spotřební elektroniky na světě. Každoročně v Las Vegas představuje
počátkem ledna novinky z oblasti spotřební elektroniky a moderních technologií. V roce 2014 se ho
zúčastnilo celkem 3673 vystavovatelů z více jak 140 zemí, kteří představili více než 20 000 nových
výrobků. V letošním roce kromě jiného hostí celou řadu akcí podporujících nové projekty a
technologické startupy jako je AppNation VI, Wearable Tech Awards, Hardware Battlefield a
Extreme Tech Challange.

O aplikaci Fripito
Mobilní aplikace Fripito je ke stažení zdarma (pro iOS i Android) a nabízí fotografickocestovatelské průvodce do chytrého mobilu nebo tabletu. Zájemce si pak může zakoupit průvodce
do destinace svého výběru jako např. Island, Bolívie, New York, Madeira, Paříž, Filipíny, národní
parky USA apod. Každý průvodce obsahuje praktické rady na cesty, informace o zajímavých
místech ve vybrané destinaci, více jak 50 fotografií s GPS polohou a fotografickými tipy, offline
mapy. Aplikace nabízí dva druhy průvodců podle obsahu a cena jednotlivých průvodců se podle
obsahu pohybuje od 3,99 $ do 15,99 $. Ovládání aplikace i průvodci jsou překládány do angličtiny,
němčiny, francouzštiny, španělštiny i italštiny. V zahraničí byla aplikace představena poprvé na
veletrhu PhotoPlus v New Yorku na přelomu října a listopadu 2014. Zakladatelem projektu

Fripito je Jan Březina, známý český fotograf, cestovatel, videocaster, novinář a
certifikovaný lektor Apple a Adobe.

Fripito Corp. je americká společnost založená koncem roku 2013 v Las Vegas v Nevadě.
Kompletní vývoj aplikace probíhá v České republice.
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