
  

Pressmeddelande, Göteborg den 2 maj 2018


Appspotr inleder strategisk allians med University 
& College Designers Association (UCDA) 
Appspotr och UCDA har tecknat ett avtal där UCDA kommer erbjuda Appspotrs verktyg till 
sina 1000 medlemmar i USA och Canada.  

Appspotrs verktyg kommer att användas under designutbildningar vid de universitet och skolor där 
medlemmarna är verksamma. UCDA får också tillgång till rabattkoder för sina studenter och lärare 
som vill publicera sina appar som de skapar under sin utbildning. Alliansen är ett resultat av att 
Appspotrs verktyg sedan flera år tillbaka har använts av lärare och studenter i utbildningar på 
universitet i USA. Nu öppnas möjligheten upp för en större användning inom akademin genom 
samarbetet med UCDA. 


"- Både UCDA och Appspotr riktar sig till professionella kreatörer och båda parter lägger stor vikt vid 
kvalitét och design. Vi ser precis som UCDA att lärosäten inom design spelar en viktig roll i att utbilda 
och inspirera nya designers. Att studenter får tillgång till att använda Appspotr inom 
designutbildningar i USA och Canada är ett sätt för oss att bidra med bra designverktyg för 
appdesign under utbildningen. Det är också en möjlighet att öka den kommersiella användningen av 
Appspotr när designstudenter senare utexamineras och börjar arbeta på designbyråer. Då har de sett 
möjligheterna och enkelheten i att skapa appar med appverktyg likt Appspotr, säger VD Patric 
Bottne.


- Vi tror starkt på utbildning och att uppmuntra individer att lära sig nya saker. Att nu få ge 
studenterna möjligheter med ett modernt verktyg för appdesign där de kan utvecklas och förfina sina 
kunskaper är riktigt skoj. Att ta fram detta samarbete med UCDA och höra deras tidigare positiva 
erfarenheter av vår tjänst har varit stimulerande. Tillsammans med UCDA kommer vi att utvärdera och 
vidareutveckla vår tjänst, vilket är viktigt för att ständigt ligga i framkanten inom apputveckling, säger 
Christina Berntsson, produktchef Appspotr.


För ytterligare information, kontakta: 
Patric Bottne, VD Appspotr AB (publ) 
Mobil: +46 701 46 61 89 
E-post: patric@appspotr.com


Om Appspotr AB 
Appspotr gör det enkelt för privatpersoner och företag att skapa native appar online, utan 
förkunskaper i programmering. Användaren bygger appen med hjälp av färdiga moduler, skräddarsyr 
design och innehåll för att sedan publicera den i valfri appbutik. Samtidigt erbjuder Appspotr 
utvecklare en möjlighet att tjäna pengar på att skapa de moduler som används. Appspotr är 
kostnadsfritt att använda de 30 första dagarna. Appspotr har 11 anställda och är baserade i 
Göteborg.


About UCDA 
The University & College Designers Association (UCDA) inspires designers working in academia in 
North America and around the world by delivering relevant programming and benefits in a personal 
and thoughtful way. The organization provides for the professional and personal growth of its 
members, and advocates for designer and educators roles within their institution. UCDA works to 
elevate the importance of design overall. Our members are designers, design educators, art directors, 
creative directors, managers, directors of print shops, editors, writers, directors of media services, 
photographers, and businesses associated with visual communication.


