Od Kaliforni i Rio do Doha oraz Prefektury Aichi:
W 100 blogów dookoła świata

(Hamburg, 24 lutego 2016) Portal językowy bab.la z przyjemnością ogłasza wyniki ósmej edycji Top
100 International Exchange and Expats Blogs Competition (IX16). Z ponad 300 uczestnikami z całego
świata oraz 5560 oddanymi głosami, IX16 po raz kolejny pobił rekordy popularności i liczby głosów.
Ulubionym blogiem użytkowników bab.la tegorocznej edycji został Brasileiras Pelo Mundo, blog
zrzeszający ponad 70 kobiet-publicystek, które piszą z różnych zakątków świata. Z przewagą 11%
głosów, ten brazylijski blog był oczywistym zwycięzcą i godnym zastępcą E-Dublin – laureata
ubiegłorocznej edycji. W czołówce znaleźli się również filipińska cyfrowa nomadka i bizneswoman
Aileen Adalid oraz portugalski bloger Felipe Morato Gomes. Dwoje prawdziwych ekspertów
w podróżowaniu: Aileen podróżowała cały czas odkąd skończyła 21 lat, a Felipe objechał świat nie raz,
a dwa razy! 10 najlepszych blogów w rankingu otrzyma kursy językowe organizowane przez Babbel.
„Tegoroczny konkurs pokazuje szeroką gamę blogów turystycznych dostępnych w Internecie,
począwszy od profesjonalnych stron z tysiącami czytelników, aż po prywatne blogi podróżnicze dla
znajomych i rodziny” – wyjaśnia Brigitte van de Pas (menadżerka projektu IX16). „Lista 100 zwycięskich
blogów obejmuje wszystkie możliwe zakątki świata, od Północnej i Południowej Ameryki po Bliski
i Daleki Wschód. Znajdują się na niej cyfrowi nomadzi, emigranci, studenci z wymian zagranicznych,
a także światowi podróżnicy, dlatego każdy, kto uwielbia czytać o życiu za granicą i podróżach,
z pewnością znajdzie tu coś dla siebie”.
Finałowy ranking Top 100 International Exchange and Expats Blogs 2016, zawierający również mapę
Google z lokalizacją uczestników naszego konkursu znajduje się pod adresem:
http://pl.bab.la/niusy/top-100-international-exchange-experience-blogs-2016
Portal bab.la:
bab.la to interaktywny portal językowy oferujący słowniki online, testy i gry językowe, forum
o językach obcych, zwroty i rozmówki oraz program do nauki słówek. Obecnie strona dostępna jest
w 28 językach (polski, angielski, arabski, chiński, czeski, duński, francuski, grecki, hindi, niderlandzki,
hiszpański, indonezyjski, japoński, koreański, niemiecki, norweski, fiński, portugalski, rosyjski,
rumuński, suahili, szwedzki, tajski, turecki, węgierski, wietnamski, włoski i esperanto). Strona działa
według modelu wiki, który umożliwia użytkownikom kreowanie własnej treści oraz pozwala
na otrzymywanie informacji zwrotnych. Portal bab.la założyli w 2007 roku Dr Andreas Schroeter
i Patrick Uecker. Od kwietnia 2015 roku bab.la został częścią rodziny słowników oksfordzkich
pod kierownictwem Oxford University Press.
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