
 

Page 1 

 

www.meteogroup.com 

PRESSRELEASE 
 

Nya väderkartor i WeatherPro för Android 
 
29 juni 2013: MeteoGroup har nyligen släppt den senaste versionen av WeatherPro för 
Android med helt nya väderkartor och möjlighet att koppla samman appen med 
MeteoEarth. WeatherPro för Android 2.5 introducerar enastående högupplösta 
väderkartor med interaktiva vädersymboler och stadstemperaturer. Avancerad väderdata 
visas på kartorna i form av satellitbilder, lufttryck, blixt samt prognosradarbilder som finns 
tillgängliga via en Premium-tjänst. Dessa avancerade funktioner breddar ytterligare gapet 
mellan de väderdata som erbjuds av många andra väderappar på marknaden och den 
professionella kvaliteten på de tillgängliga data i WeatherPro. 
 
De högupplösta kartorna förbättrar design och användarvänlighet för både den globala 
väderöversikten och den detaljerade regionala väderinformationen. Det är nu även möjligt 
att zooma in närmare för att få en mer korrekt avläsning av det lokala vädret. Med 
temperaturer och vädersymboler tillgängliga med endast ett enkelt knapptryck är denna nya 
funktion perfekt för en omedelbar översikt över vädret runtom i världen.  
 
De som väljer att köpa till Premium-tjänsten får även tillgång till multipla lager av avancerad 
väderinformation på de högupplösta väderkartorna, till exempel radarbilder som visar 
nederbördstyp och prognosradar. Ett annat användbart lager innehåller en översikt med de 
senaste blixtnedslagen i Europa. Världstäckande satellitbilder (både synligt ljus och infrarött 
ljus), lufttryck och molnprognoser kan alla ses på Premium-kartorna. De ursprungliga, av 
många mycket uppskattade, kartorna med satellit- och radarbilder finns fortfarande kvar i 
appen.  
 
Denna stora uppdatering av WeatherPro sammanfaller med den första uppdateringen av 
MeteoGroups nya revolutionerande app MeteoEarth för Android. I och med denna samtida 
release är nu de båda apparna sömlöst ihopkopplade och tillåter användare av båda apparna 
att gå från WeatherPros väderkartor till exakt samma plats på MeteoEarths 3D-karta. De som 
har köpt Premium-tjänsten i WeatherPro behöver inte köpa till denna tjänst i MeteoEarth 
utan kan tillgodogöra sig fördelarna i båda apparna. WeatherPro och MeteoEarth ger dig i 
kombination den mest uttömmande väderinformationen på marknaden och får på köpet en 
helt ny och interaktiv väderappsupplevelse.   
 
WeatherPro för Android 2.5 och MeteoEarth för Android 1.1 finns tillgängliga i Android Market nu. 

 
-- SLUT -- 

 
För mer information kontakta: 
 
Ralf Davidsson, VD, MeteoGroup Scandinavia 
ralf.davidsson@meteogroup.com  
 
www.meteoearth.com / www.weatherpro.eu  
 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.mg.android
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.mg.meteoearth&feature=more_from_developer#?t=W251bGwsMSwxLDEwMiwiY29tLm1nLm1ldGVvZWFydGgiXQ..
mailto:ralf.davidsson@meteogroup.com
http://www.meteoearth.com/
http://www.weatherpro.eu/
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Om MeteoGroup  

WeatherPro och MeteoEarth är utvecklade av MeteoGroup, Europas största privata väderföretag. MeteoGroup 
har kunder runtom i hela världen och har kontor i tio europeiska länder, ett i USA och ett i Singapore, samt att 
de har representanter i Mellanöstern och i Fjärran Östern.  

MeteoGroup är en fullfjädrad vädertjänst som erbjuder skräddarsydda lösningar samt konsultation till flertalet 
olika marknader, bl.a. transport-, energi-, media- och konsumentmarknaden. MeteoGroup grundades 1986 och 
har sedan dess fått ett enastående anseende för sin kvalitet och innovation.  

Professionella meteorologer tillhandahåller prognoser, support, övervakning och konsultation dygnet runt 365 
dagar om året. Dessutom utvecklar ett hängivet forskningsteam kontinuerligt MeteoGroup’s egna system och 
prognostekniker.   

MeteoGroup ägs av Press Association, Storbritanniens och Irlands nationella nyhetstjänst. MeteoGroups kontor 
finns i Belgien, Frankrike, Tyskland, Irland, Italien, Nederländerna, Polen, Singapore, Spanien, Sverige, 
Storbritannien och USA. 

 

WeatherPro för Android 2.5 
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MeteoEarth för Android 1.1 


