
Pressmeddelande, Göteborg den 15 november 2019 

Appspotr levererar app till stor handelsplats 
Appspotr har via egenägda återförsäljaren Appsales levererat en app till stor handelsplats. 

Kunden är Birsta City som uppgraderar sin applösning för att kunna erbjuda skräddarsydd och mer 
anpassad information till de som arbetar i handelsområdet. Appen lanseras till användarna i dagarna. 
Avtalet löper på 24 månader.

 

Birsta City ägs av Ingka Centres och har över 4 miljoner årliga besökare, är ett av norrlands största 
köpcentrum i ett av Sveriges hetaste handelsområden. Ingka Centres äger och utvecklar shopping-
center och volymhandelsplatser i Europa, Asien, Ryssland och Norden med IKEA under samma tak 
eller volymhandel med IKEA som närmaste granne.

 

Affärsupplägg 
Appsales intäkt för denna typ av affärer skiljer sig från kund till kund. Av konkurrensskäl anges inte 
enskilda kunders ordervärde publikt men värdet fördelas dels på engångsavgifter och löpande licens-
avgifter. Appsales erbjuder kundanpassade tjänster i formatet App Som Tjänst där Appsales förutom 
själva appen även levererar kundanpassade servicetjänster för att förenkla kundens appägande. Fler 
än 50 handelsplatser i Norden använder Appsales för denna typ av tjänst idag.


Kommentar från vd, Appspotr Patric Bottne: 

- Vi har en stark position i leverans av appar till handelsplatser genom Appsales. Vi levererar 
handelsplatsappar till majoriteten av sveriges köpcentrum. Koncernen befinner sig just nu i ett 
spännande skede att skala upp denna typ av appar genom vår starka produktportfölj på en marknad 
som är global. Att vi levererar appar till Ingka Centres är en kvalitetsstämpel och också en viktig 
referens mot marknaden. Jag är mäkta stolt över vårt team och det affärsmannaskap vi idag har i 
koncernen i att kunna leverera affärskritiska appar och ta denna typ av affärer.


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 Appsales 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 15 november 2019.
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