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3 lancerer egen app store.   
 

3 arbejder i øjeblikket på højtryk for at færdigudvikle en helt ny app store, der kommer til at byde på det bedste 

inden for applikationer, spil og mange andre finurligheder, der kan sætte spræl i mobilen. 3Appstore bliver frit 

tilgængelig for alle 3Kunder og forventes klar til brug i løbet af efteråret. 

 

 

Fra at være et temmelig abstrakt begreb, som de færreste kendte den dybere mening med, er applikationer – 

eller apps - på få år blevet allemandseje. En applikation tilføjer ekstra funktioner til mobilen, så den kan tilpasses 

efter præcis de behov, man har i hverdagen. Vi downloader indhold til mobilen som aldrig før, og derfor har 3 

valgt at imødekomme den stigende efterspørgsel med sin helt egen app store. 

 

”Der er efterhånden skudt en del succesfulde app stores op rundt omkring, men indtil nu er det producenterne 

alene, der har siddet på markedet. Vi mener imidlertid, at det er oplagt, at vi med vores mange års erfaring som 

indholdsudbyder supplerer med vores eget bud på en app store, så vores kunder får de bedste betingelser for at 

peppe 3Mobilen op med kvalitetsindhold,” siger Stine Green Paulsen, kommunikationschef hos 3 Danmark. 

 

 

For yderligere information: 

Stine Green Paulsen, kommunikationschef, 3 Danmark, e-mail: Stine.GreenPaulsen@3.dk, mobil: 31 200 400. 

 

 
Om 3: 

3 er Danmarks 3G-mobilselskab og Internet Service Provider. 3 tilbyder attraktive og innovative tjenester inden for 3G-mobil-telefoni og 

mobilt bredbånd. 3 er brand for Hi3G Access, som har 3G-licens i Danmark, Sverige og Norge og ejes af Hutchison Whampoa Ltd. (60 pct.) 

og Investor AB (40 pct.). Begge har global industriel og teknologisk erfaring. 3 samarbejder også med virksomheder i Hutchison Wham-

poa-gruppen, som har 3G-licenser i Australien, Østrig, Hongkong, Macau, Irland, Israel, Italien og Storbritannien. Du kan besøge 3’s website 

på adressen: www.3.dk .  
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http://www.3.dk/

