
Pressmeddelande, Göteborg den 20 december 2019 

Appspotr anlitar strategisk rådgivare 
I syfte att stärka bolaget med ytterligare expertis och spetskompetens har Appspotr anlitat en 
välrenommerad forsknings- och analysfirma som strategisk rådgivare under två år framöver


Kommentar från Patric Bottne, VD Appspotr 

- Genom rådgivaren - som inte kan nämnas vid namn då dom agerar som en oberoende aktör - får vi 
tillgång till ett eget skräddarsytt team av världsledande experter som kommer supportera Appspotrs 
unika behov som snabbväxande teknikleverantör inom området för low-code plattformar. Området 
low-code växer snabbt inom alla organisationer globalt vilket gör att det krävs resurser för att få en 
överblick och hänga med. Genom vår rådgivare har vi tillgång till en egen analytikergrupp inom low-
code som kommer ge oss det stöd vi behöver när vi nu rampar upp vår försäljning. Vi ska utnyttja vår 
rådgivares personal inom olika expertområden för att stödja oss med insikter så vi fortsätter bygga 
innovativa och differentierade lösningar i vår plattform och levererar exceptionella skräddasydda 
lösningar till rätt kunder på rätt delar av marknaden. Vår rådgivare har världsledande kunskap om vad 
det är som driver low-code marknaden just nu och vart de lågt hängande frukterna finns. När vi 
levererar säljkampanjer mot olika branscher, segment och marknader så är vår rådgivare perfekt att 
ha med sig på den resan. Vi har egen personal i både organisationen och styrelsen som tidigare 
arbetat med denna rådgivare på samma sätt i andra verksamheter och vi vet därför vilken 
informationsöverlägsenhet, snabbhet till beslut och träffsäkerhet ett partnerskap med denna klient 
ger. 

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

Om Appspotr 
Appspotr erbjuder en plattform med en rik uppsättning verktyg för utveckling och publicering av pro-
fessionella appar till iOS, Android och webben. Plattformen används av återförsäljare och partners 
som säljer skräddarsydda appar och färdiga appkoncept som en tjänst till slutkunder inom näringsliv, 
offentlig sektor och organisationer. Plattformen säljs också direkt till storkunder som har behov av att 
utveckla och distribuera interna appar inom den egna organisationen. I Appspotr koncernen ingår 
också Appsales som är en återförsäljare och agerar likt en sådan men tillför också sälj och mark-
nadskunskap till Appspotr. Moderbolaget Appspotr AB har sitt säte i Göteborg. Dotterbolaget Appsa-
les Sweden AB har sitt säte i Stockholm. 


Denna information är sådan information som Appspotr AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmiss-
bruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande den 20 december 2019.


