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Persyaratan Kompetisi 
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• Kompetisi ini mengundang semua pengembang aplikasi baik 
mahasiswa maupun profesional (umum) untuk berpartisipasi. 

• Kompetisi ini terdiri dari kategori API dan kategori umum. 

• Setiap tim dapat terdiri dari satu sampai maksimum tiga orang. 

• Setiap yang mendaftar harus mewakili satu universitas. 

• Tim yang memilih kategori API hanya dapat memilih satu API. 

• Tim yang memilih kategori umum dibebaskan untuk 
menggunakan API. 

• Tim dapat menggunakan Windows Phone 7.5 SDK atau 
Windows Phone 8.0 SDK. 

• Workshop akan dilaksanakan oleh Microsoft di 5 kampus di 
Jakarta, Bandung, Yogyakarta, Malang, dan Yogyakarta. 

 

 



Kategori API 
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• EverNote 

• Infokost 

• Trenologi  

• Mindtalk 

• Lintas.ME 

• KrazyMarket 



Pemenang Lumia Apps Olympiad 
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• Aplikasi harus dipublish di Windows Phone Store dengan akun 
personal, akun universitas, atau akun kompetisi. 

• Pemenang utama kategori umum dan setiap sub kategori API 
akan mendapatkan Lumia 920, medali emas, dan uang tunai 
(optional). 

• Pemenang kedua dan ketiga tiap kategori umum serta setiap 
sub kategori API mendapatkan masing-masing medali perak 
dan perunggu. 

GOLD 
SILVER 

BRONZE 

winner per category (API) 



Tanggal Penting 
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• 12 November 2012 Peserta mendaftar kompetisi 

• 19 November 2012 Workshop di Surabaya 

• 20 November 2012 Workshop di Malang 

• 23/25 November 2012 Workshop di Jakarta 

• 23/25 November 2012 Workshop di Bandung 

• 27/28 November 2012 Workshop di Yogyakarta 

• 7 Desember 2012 Pengiriman video demo aplikasi 

• 10 Desember 2012 Pengumuman tiga besar per kategori 

• 12 Desember 2012 Presentasi tiga besar per kategori 



Kampus Pemenang Lumia Apps Olympiad 
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• Universitas yang paling banyak mengumpulkan medali akan 
mendapatkan Nokia Innovation Lab di tahun 2013. 

• Nokia Innovation Lab adalah investasi dari Nokia berupa 
kurikulum, workshop, dan puluhan telepon genggam Nokia. 

• Staf pengajar (dosen) dapat berpartisipasi dalam kompetisi ini  

• Bagi staff pengajar yang berhasil meraih medali akan 
mendapatkan rekomendasi untuk program App Campus yang 
memberikan dana riset mulai € 20,000 hingga €  70,000. 
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narenda.wicaksono@nokia.com 


