
  

Göteborg den 6 oktober 2017

AppSpotr lanserar ny prismodell och nytt betal-
ningssystem
AppSpotr lanserar idag en ny prismodell där ”Freemium” byts mot ”Free trial” och en rörlig 
prisplan mot en fast. Betalningssystemet är också ombyggt så att bl a PayPal nu även erbjuds 
som betalsätt.

Idag lanserar AppSpotr en ny hemsida med en ny prismodell, ett nytt betalningssystem och ett nytt 
gränssnitt. Tidigare har AppSpotr tillämpat modellen ”Freemium” där användaren gratis kan utveckla 
och publicera en app och där man sedan betalar för extra premiumtjänster till appen. Nu övergår man 
till ”Free trial” som innebär att användaren kan använda AppSpotr tjänsten gratis i 30 dagar, men se-
dan måste betala ett fast pris om man väljer att publicera eller fortsätta utveckla appen. 

Betalningssystemet är också nyutvecklat för att kunna erbjuda fler betalningssätt. Utöver Visa, Mast-
ercard och American Express som erbjudits sedan tidigare, erbjuds nu också PayPal. Det är nu också 
enklare att addera fler betalningssätt som matchar den internationella marknaden, t ex i Asien.

Kommentar från Patric Bottne, VD för AppSpotr AB:

”Det känns väldigt skönt att nu äntligen kunna lansera både betalningssystemet och vår nya prismo-
dell. Den nya prismodellen ger oss flera fördelar: 

• Genom att lämna vårt tidigare gratiserbjudande kan vi nu lättare börja arbeta med partners som själ-
va vill sälja appar från AppSpotrs system till sina kunder med en egen prismodell.

• Vi får en tydligare modell i och med ”Free trial” som vi tror förenklar för våra kunder att ta ett köpbe-
slut. Det går inte att arbeta vidare med sitt app-projekt eller publicera appen utan att betala.

• Vi får en tydligare paketering där användaren har tillgång till alla funktioner till ett fast pris.

• Vi förbereder vår plattform för att i nästa steg kunna hantera och sälja tilläggstjänster och funktioner 
från tredjepartsutvecklare och tredjepartstjänster i samband med den framtida lanseringen av ut-
vecklarportalen.

I och med att vi nu lämnar detta projekt får vi fullt fokus på våra utvecklingsresurser i de projekt vi nyli-
gen startat med APPTUTTi och Mishu Technology. Med APPTUTTi tar vi nu fram en kinesisk version 
av appspotr.com som ska lanseras i Kina och med Mishu Technology har vi påbörjat det pilotprojekt 
som vi nyligen berättat om. Det är ett spännande och roligt halvår som vi nu har framför oss. Vi har 
tydliga leveranser att jobba mot för att skapa marknad. Och som vi tidigare informerat om pågår dialo-
ger med nya marknadsaktörer som vi hoppas komma vidare med under perioden. Det känns riktigt 
positivt inför framtiden.” 

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 demokratiserar apputvecklingen i hela världen genom en plattform som låter vem som helst 
bygga native appar utan förkunskaper i programmering. Användaren väljer enkelt den funktionalitet 
den behöver, skräddarsyr design och innehåll och publicerar sedan den färdiga appen till olika appbu-
tiker. AppSpotr har elva anställda och är baserade i Göteborg.


