“หัวเวย” ประกาศผูชนะการแขงขัน AppsUP 2020
ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก

Huawei Mobile Services (HMS) ประกาศผูชนะการแขงขัน HUAWEI HMS App Innovation Contest
(AppsUP 2020) ในเอเชียแปซิฟิกอยางเป็ นทางการ โดยมีแอปโดดเดน 20 แอปจากทว
ั ่ ภูมิภาคที่ไดรับรางวัลจาก 5
หมวด รวมมูลคา 400,000 ดอลลารสหรัฐ
การแขงขัน AppsUP 2020 มีเป าหมายเพื่อสรางแรงบันดาลใจใหกับนักพัฒนาทว
ั ่ โลก ในการใชประโยชนจากระบบ
ทรัพยากรเปิ ด HMS Core เพื่อสรางแอปนวัตกรรม และนําบริการสมารทไลฟ มาสูผูใชอุปกรณหัวเวยในกวา 170
ประเทศและดินแดน ผูชนะ 20 ทีม ซึ่งตัดสินโดยคณะกรรมการผูเชี่ยวชาญอุตสาหกรรมระดับภูมิภาค อันประกอบ
ดวยหมวด “แอปยอดเยี่ยม” “เกมยอดเยี่ยม” “รางวัลชมเชย” ตลอดจนหมวดพิเศษ เชน “แอปที่สรางอิมแพคทาง
สังคมมากที่สุด” และ “แอปยอดนิยม” ในภูมิภาค ควาเงินรางวัลรวม 200,000 ดอลลารสหรัฐ และรางวัลทรัพยากร
HUAWEI Cloud มูลคา 200,000 ดอลลาร
“ในนาม HMS ผมขอแสดงความยินดีเป็ นอยางยิ่งกับผูชนะ AppsUP 2020 ทุกคน เรายินดีที่เห็นนักพัฒนาในพ้ น
ื ที่
และนักพัฒนารุนใหมเขารวมระบบนิเวศ HMS มากข้ น
ึ ผานทางเวทีแขงขัน และนําบริการแอปที่จําเป็ นและ
เกี่ยวของในพ้ น
ื ที่มาสูผูใชหัวเวย โดยแอปเหลานี้ครอบคลุมหลายหมวด ไมวาจะเป็ นเฮลธแคร การเงิน สาธาร
ณูปโภค บันเทิง และโซเชียลมีเดีย ทําใหเราขยับเขาใกลข้ น
ึ ในการสรางประสบการณการใชงานมือถือในทุก
สถานการณสําหรับทุกคน” Shane Shan ผูอํานวยการ Huawei Asia Pacific Consumer Cloud Service กลาว
ผูชนะหมวด “แอปยอดเยี่ยม” “เกมยอดเยี่ยม” และ “รางวัลชมเชย” ไดรับการประเมินและตัดสินบนคุณคาทาง

สังคม คุณคาทางธุรกิจ การออกแบบและประสบการณผูใช และนวัตกรรม สวนแอปที่ชนะรางวัลหมวด “แอปยอดนิ
ยม” นัน
้  ตัดสินจากจํานวนคนโหวตในชองทางที่เปิ ดใหโหวตออนไลน
ขณะที่รางวัลหมวด “แอปที่สรางอิมแพคทางสังคมมากที่สุด” มอบใหกับแอปที่สรางประโยชนใหกับสังคมโดยรวม
ซึ่งรวมถึงการทําประโยชนตอชีวิตของผูใชหรืออํานวยความสะดวกในการพัฒนาอุตสาหกรรมในสาขาตาง ๆ เชน เฮ
ลธแคร ความยัง่ ยืนดานสิ่งแวดลอม และไลฟ สไตลในสังคม โดยผูชนะในหมวดนี้ประกอบดวย
GStep ( เวียดนาม): แอปติดตามสุขภาพที่สงเสริมไลฟ สไตลที่ใสใจสุขภาพ แอปนี้ยังรวมฟีเจอรโซเชียลที่เชื่อมตอผู
ใชที่รักสุขภาพเหมือน ๆ กัน
Nestia ( สิงคโปร): แอปไลฟ สไตลคนเมืองครบวงจรสําหรับชาวสิงคโปร แอปนี้เชื่อมโยงการวางแผนเสนทาง การ
เชาสถานที่ การเติมเงินมือถือ บริการแชรรม และอ่ น
ื  ๆ สําหรับผูใช เพื่อบริหารจัดการสิ่งจําเป็ นตอการใชชีวิต
ประจําวันแบบครบวงจร และ
Spick & Span ( ฟิ ลิปปิ นส): เกมแคชชวลอารเคดที่กระตุนใหผูเลนตระหนักถึงสิ่งแวดลอมเพื่อรวมใจทําใหโลกนี้สะ
อาด
“เป าหมายของ HMS คือการหลอเลีย
้ งความสัมพันธที่ยงั ่ ยืนในระยะยาวกับพารทเนอรแอปของเรา ผูเขาแขงขัน
และผูชนะ AppsUP 2020 จะไดรับโอกาสในการใชประโยชนจากชองทางการสรางแบรนดและทําตลาดของหัว
เวยเพื่อเขาถึงผูใช HUAWEI AppGallery หลายลานคน เราขับเคลื่อนไปขางหน าและจะเดินหน าเสริมสรางพันธกิจ
ของเราในการขยายชุมชน Huawei Developer ผานทางการลงทุนอยางตอเนื่องในขีดความสามารถและระบบ
ทรัพยากรเปิ ด HMS Core เชน การใหการสนับสนุนทางเทคนิคในพ้ น
ื ที่ การจัดเวิรกชอป และอ่ น
ื  ๆ” คุณ Shan
กลาวเสริม
รายช่ อ
ื ผูชนะ AppsUP 2020 ในภูมิภาค APAC ( เรียงลําดับตามตัวอักษร)
รางวัลแอปยอดเยี่ยม
ชื่อแอป (ชื่อทีม , ประเทศ)
รางวัล
– Bungkusit Rider (Bungkusit, มาเลเซีย)
– Fave (Fave, มาเลเซีย)
– เงินสด 15,000 ดอลลารสหรัฐ
– HUAWEI Cloud Resource Voucher มูลคา 15,000 ดอลลารสหรัฐ
-95 Cloud Academy Credits
– Kumu (Kumu, ฟิ ลิปปิ นส)
– Learn Crafts and DIY Arts (Riafy
Technologies, อินเดีย)
– SplitNow (StrongByte Studio,
มาเลเซีย)

รางวัลเกมยอดเยี่ยม
ชื่อแอป (ชื่อทีม , ประเทศ)
รางวัล
– DinoMao – Real Claw Machine
Game (DinoMao, สิงคโปร)
– Stick Battle Fight: Super Heroes
Warriors (ONEGAME STUDIO,
เวียดนาม)
– Torrac: Not Getting Along
(Mexiton Sdn Bhd, มาเลเซีย)
– เงินสด 15,000 ดอลลารสหรัฐ
– HUAWEI Cloud Resource Voucher มูลคา 15,000 ดอลลารสหรัฐ
– 95 Cloud Academy Credits
รางวัลชมเชย
ชื่อแอป (ชื่อทีม , ประเทศ)
รางวัล
– Cake Recipes (Riafy
Technologies, อินเดีย)
– Camy – Live Video Monitoring
Baby & Pet Monitor CCTV
(Camy Team, เบลารุส)
– Cookbook Recipes (Riafy
Technologies, อินเดีย)
– Cut Slice Perfect: Good cut
(VnStart Cocos Game, เวียดนาม)
– Epic Cards Battle: Dragons
Rising (momoStorm
Entertainment, สิงคโปร)
– GStep: Step Counter,
Pedometer & Running Tracker
(Eagle Team from Segu VN,
เวียดนาม)
– Investagrams (Investa,
ฟิ ลิปปิ นส)
– Malaysia Calendar (Yuno
Solutions, มาเลเซีย)
– Money Manager 365 (Cyberiod,
มาเลเซีย)

– Nestia (Nestia, สิงคโปร)
– Niyay Dek-D (Dek-D Interactive,
ไทย)
– Spick & Span (Plus Points,
ฟิ ลิปปิ นส)
– เงินสด 2,500 ดอลลารสหรัฐ
– HUAWEI Cloud Resource Voucher มูลคา 2,500 ดอลลารสหรัฐ
– 95 Cloud Academy Credits
รางวัลพิเศษเพิ่มเติม – แอปที่สรางอิมแพคทางสังคมมากที่สุด
ชื่อแอป (ชื่อทีม , ประเทศ)
รางวัล
– GStep: Step Counter,
Pedometer & Running Tracker
(Eagle Team from Segu VN,
เวียดนาม)
– Nestia (Nestia, สิงคโปร)
– Spick & Span: Clean the World
(Plus Points, ฟิ ลิปปิ นส)
– เงินสด 15,000 ดอลลารสหรัฐ
– HUAWEI Cloud Resource Voucher มูลคา 15,000 ดอลลารสหรัฐ
– 95 Cloud Academy Credits
รางวัลพิเศษเพิ่มเติม – แอปยอดนิยม
ชื่อแอป (ชื่อทีม , ประเทศ)
รางวัล
– Cake Recipes (Riafy
Technologies, อินเดีย)
– เงินสด 5,000 ดอลลารสหรัฐ
– HUAWEI Cloud Resource Voucher มูลคา 5,000 ดอลลารสหรัฐ
– 95 Cloud Academy Credits
อานขอมูลเพิ่มเติมไดที่ https://bit.ly/AppsUP2020winners
รูปภาพ – https://mma.prnewswire.com/media/1345643/Huawei_Mobile.jpg

