
Pressmeddelande, Göteborg den 2 april 2020 

Appspotr skriver partneravtal med Effectsoft i 
Sverige 
Appspotr skriver avtal med IT-konsultbolaget Effectsoft i Halmstad. 

Effectsoft blir den första svenska partnern som ansluter till version 3. 


Effectsoft är ett IT-konsultbolag som är experter på mjukvaruutveckling, integrationer, appar och kra-
vanalyser och man erbjuder skräddarsydda lösningar för alla behov. Bolaget har många kända kun-
der inom olika branscher och kommer som partner till Appspotr fokusera på den regionala markna-
den i Sverige. I partnerskapet ingår att Effectsoft både kommer sälja appar byggda i Appspotr samt 
vara behjälpliga för större integrationsprojekt i plattformen till andra partners.


 

Kommentar från vd, Effectsoft Jonas Inghammar: 

- Med version 3 av Appspotr öppnas en helt ny möjlighet för oss att kunna erbjuda kostnadseffektiva 
appar till våra kunder utan de begränsningar som andra liknande plattformar inneburit. Arkitekturen är 
modern och öppen för att anpassas efter de behov som finns i dagens samhälle vilket ligger helt i 
linje med de krav vi själva ställer på de verktyg vi väljer att jobba med. Att Appspotr dessutom är ett 
svenskt bolag gör det hela ännu roligare och vi ser väldigt mycket fram emot en spännande resa till-
sammans.


Kommentar från vd, Appspotr Patric Bottne: 

- Effectsoft har en bred portfölj av tjänster och blir en väldigt bra partner till Appspotr. Kundportföljen 
är imponerande och man har lång erfarenhet av att bland annat bygga appar till krävande kunder. Att 
man tar in vår plattform för att börja använda i sitt erbjudande känns väldigt kul. Likväl är man mycket 
duktiga på integrationsprojekt som vi ser kommer att öka på vår plattform där både andra partners 
och kunder kommer behöva få hjälp med detta. Jag tror vi kommer se många fina appar från Ef-
fectsoft på sikt.


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 professionella 
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 marknadskunskap till Appspotr. Moderbolaget Appspotr AB har 
sitt säte i Göteborg. Dotterbolaget Appsales Sweden AB har sitt säte i Stockholm. 
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