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Är du sugen på en kopp kaffe och vill hitta närmaste café? Har det inträffat en olycka och behöver du 

veta var närmaste sjukhus är, eller har du bara behov att tanka bilen? Nu kan du söka fram detta 

med Eniro via din Apple Watch. 

Anpassningen till Apple Watch är en förenklad version av den mer avancerade Eniro-appen som finns 

för iOS och Android. Här går det att söka efter 12 förvalda kategorier som ständigt finns tillgängliga 

vid din handled. Alla kategorierna är förvalda för saker som du kan behöva här och nu, där du 

befinner dig. Det är kategorier från caféer, pizzerior, livsmedel, till sjukhus och tandläkare.  

”Med Apple Watch tar de såklart teknologin för wearables till en helt ny nivå och det passar perfekt 

att ha med sig Eniros sök på detta nya smarta sätt. Vår kärnkompetens är att ge snabba lokala 

sökresultat, så det är helt naturligt att flytta vårt lokala sök till din Apple Watch. Vi har utvecklat 

appen så att du ska kunna uppfylla ett antal behov med bra några få klick, och vi är spända på hur 

användarna kommer att ta emot appen för denna nya plattform,” säger Mattias Wedar, SVP User 

and Customer Experience. 

När du startar appen får du en översikt över de 12 förvalda kategorierna. Med ett klick får du fram 

sökresultatet som kan sorteras efter närhet, omdömen eller relevans.    

Support för Apple Watch kommer med den senaste versionen av Eniro för iOS. Funktionerna i 

klockan fungerar som en förlängning av appen och sökningarna i din Apple Watch går att få fram i 

telefonen. 

Hämta senaste versionen av Eniros app här:  

https://itunes.apple.com/se/app/eniro.se/id284967245?mt=8  

De tolv sökkategorierna för Apple Watch är: 

 Restauranger 

 Caféer 

 Pizzerior 

 Barer 

 Hotel 

 Biografer 

 Frisörer 

 Bensinstationer 

 Livsmedelsaffärer 

 Apotek 

https://itunes.apple.com/se/app/eniro.se/id284967245?mt=8


 Sjukhus 

 Tandläkare 
 
För mer information, vänligen kontakta: 

Mattias Wedar, SVP User and Customer Experience, Eniro, Tel: 070 555 22 16 
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