
Nyhetsbrev, Göteborg den 26 januari 2021 

Nyhetsbrev: Lyssna på Appspotrs VD live idag hos 
Aktieraketer After Börs 
Lyssna på Appspotrs VD Patric Bottne idag tisdagen den 26 januari kl 1900 hos 
Facebookgruppen Aktieraketers livesändning After Börs. 

Appspotrs VD Patric Bottne presenterar under en serie presentationer hos Aktieraketer i höst/vinter 
bolaget och verksamheten samt att VD svarar på frågor.


Första livesändningen i Facebookgruppen Aktieraketers After Börs skedde torsdagen 26 november 
2020 och omfattade utbildning i bolagets historik och teknik. Andre livesändningen skedde torsdagen 
10 december 2020 och omfattade utbildning i bolagets affärsutveckling och affärsstrategi. 


I denna tredje och sista livesändning kommer VD köra en repetition på tidigare presentationer samt 
ge en framåtblick för Appspotr under 2021. I dagens framåtblick kommer VD bl a gå igenom hur man 
fokuserar och lägger kraft på att: 


• öka bolagets MRR/ARR


• öka antalet kunder, partner och strategiska samarbetspartners


• utökar bolagets organisation


• internationalisering av säljorganisationen


• utökad produktfunktionalitet och designmöjligheter i Appspotr 3


För att delta och lyssna på livesändning behöver man vara medlem eller ansöka om medlemskap i 
Facebookgruppen Aktieraketer, vilket är enkelt att bli genom att ansöka om medlemskap i Facebook. 
Aktieraketen är Sveriges största aktiegrupp på Facebook med över 100 000 medlemmar.


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

Om Appspotr 
Appspotr är ett IT-bolag som utvecklar, säljer och marknadsför mjukvarulösningar för utveckling av mobila appar 
med fokus på Low Code som innebär att användaren kan skapa mobila appar utan förkunskaper inom kodning. 
Via bolagets plattform Appspotr 3 erbjuds tjänster relaterade till formgivning, innehåll och publikation som 
innebär snabbare, effektivare produktion av appar till en väsentligt lägre kostnad. Kunderna återfinns bland annat 
inom IT-bolag, webbutvecklare och andra företag vilka utvecklar mobila applösningar till slutkund samt inom 
företag och organisationer med behov av apputveckling inom organisationen. Moderbolaget Appspotr AB har 
sitt säte i Göteborg. Dotterbolaget Appsales Sweden AB har sitt säte i Stockholm.
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