Kontaktperson:
Kent Åberg
 +46 (0)70-631 53 01
kent.aberg@newformat.se
www.newformat.se

2014-01-20

Twixl Solution Partner
Nordic and Baltic Region

Pressmeddelande
Först i Sverige!
Stendahls Reklambyrå väljer Twixl Publisher
för innehållspublicering på surfplattor.
Publicerar app för Volvo Car Corporation - ”My Volvo Magazine för iPad/iOS och Android”.
Stendahls kommunikationsbyrå byter till Twixl Publisher - lanserar appar för Volvo-koncernen.
Tidigare utvecklade Stendahls appar med Adobe DPS, men bytte till Twixl Publisher i augusti 2013.
Vid byte från en lösning till en annan uppkommer alltid frågan om övergången kommer att gå
smidigt. I fallet med Twixl Publisher, säger Thomaz Gustafsson, CIO hos Stendahls, att de inte
bara sparat pengar genom lägre licens- och nedladdningskostnader utan även under hela
kreationsprocessen vilket var något som de inte hade väntat sig och tillägger:
"Programvaran är bara så lätt att använda och stödet i Twixl för att dela publikationen med
beställaren för dennes godkännande innan publicering fungerar så otroligt mycket bättre jämfört
med i Adobe DPS. Den största förtjänsten för Stendahls följer av en lägre kostnad för distributionen
av apparna med Twixl-plattformen jämfört med vår tidigare miljö."
My Volvo Magazine för iPad app finns som gratisapp på iTunes App Store och Google Play Store i
olika länder. Den första utgåvan som skapats med Twixl Publisher är vinterutgåvan 2013/2014;
https://itunes.apple.com/gb/app/my-volvo-magazine-uk/id515220490?mt=8
För Volvo Group har Stendals även producerat appen ”The Volvo Group Today and tomorrow”
med Twixl Publisher; https://itunes.apple.com/app/volvo-group-presentation/id662883674?mt=8
Stendahls är en kreativ, digital och strategisk innovationsbyrå i Göteborg med kunder såsom
Gardena, Volvo Car, Husqvarna, Sandvik, Mazda, Ford och Kinnarps.
För publicering av egna appar i samarbete med Stendahls, vänligen kontakta:
Thomaz Gustafsson, +46 (0)31-60 02 97, thomaz.gustafsson@stendahls.se , www.stendahls.se
NewFormat är utvald Twixl Solution Partner i Norden och Baltikum.
Vi levererar lösningar och tjänster för prepress, grafisk industri och publicering på surfplattor.
För mer information och beställning av Twixl Publisher, vänligen kontakta:
NewFormat AB, Kent Åberg, +46 (0)70-631 53 01, kent.aberg@newformat.se , www.newformat.se
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Pressmeddelande – Lång version
Först i Sverige:
Stendahls väljer Twixl Publisher för innehållspublicering på surfplattor.
Publicerar app för Volvo Car Corporation - ”My Volvo Magazine för iPad/iOS och Android”.
Varje årstid ger Volvo Car Corporation ut en ny utgåva av sitt kundmagasin, My Volvo Magazine,
i cirka 25 länder och i 60 olika utgåvor. Magasinet presenterar nya Volvo-modeller, specialutgåvor
av bilmodellerna, nya tekniska innovationer, förmånliga erbjudanden beroende på säsong,
kompletterat med läsvärda researtiklar. My Volvo Magazine är ett kundmagasin som via
integrerade erbjudanden och inspirerande reportage stärker kundens relation till Volvo.
Att även erbjuda sitt kundmagasin på surfplatta är ett naturligt strategiskt val för Volvo.
Produktionen av publiceringstillämpningar, "appar", hanteras normalt av kommunikationsbyråer
som med sin specialistkompetens bidrar med projektledning, design- och layoutarbete, och
innehåll. Det är en typ av projekt som ofta är återkommande där beställaren regelbundet beställer
nya utgåvor med nytt innehåll i samma format och därmed genererar återkommande intäkter för
byrån. En relation där byrån tar hela ansvaret, från produktion till distribution av appen, gentemot
beställaren. Tack vare att byrån behärskar affärsmodellen för app-publicering kan den agera som
partner och rådgivare till beställaren som därmed på bästa sätt kan dra nytta av denna
utvecklande kundkommunikationskanal.
Stendahls kommunikationsbyrå lanserar nu appen My Volvo Magazine baserad på Twixl Publisher.
Tidigare utvecklade Stendahls appar med Adobe DPS, men bytte till Twixl Publisher i augusti 2013.
Enligt Thomaz Gustafsson, CIO hos Stendahls, inspirerades beslutet att flytta till Twixl Publisher
först av Twixls fördelaktiga prismodell. Efter ytterligare utvärdering av Stendahls blev man även
mycket nöjd med flexibiliteten och skalbarheten i Twixl-plattformen.
En annan stor fördel för Stendahls är Twixl medias ”go-to-market-model” som i sig passar
Stendahls sätt att samarbeta med sina egna kunder. Twixl media är själva helt inriktade på att
utveckla Twixl-plattformen samt att marknadsföra, sälja, erbjuda service och support via lokala
partners. Twixl konkurrerar därmed inte Stendahls egna slutkunder; de kan tryggt fortsätta att
samarbeta med sin betrodda byrå.
Vid byte från en lösning till en annan uppkommer alltid frågan om övergången kommer att gå
smidigt. I fallet med Twixl Publisher, säger Thomaz, att de inte bara sparat pengar genom lägre
licens- och nedladdningskostnader utan även under hela kreationsprocessen vilket var något
som de inte hade väntat sig och tillägger:

Sida 2 av 3

2014-01-20

Pressmeddelande – Lång version
"Programvaran är bara så lätt att använda och stödet i Twixl för att dela publikationen med
beställaren för dennes godkännande innan publicering fungerar så otroligt mycket bättre jämfört
med i Adobe DPS. Den största förtjänsten för Stendahls följer av en lägre kostnad för
distributionen av apparna med Twixl-plattformen jämfört med vår tidigare miljö."
Kent Åberg, vd NewFormat AB, och Twixl Solution Partner i Norden och Baltikum, säger: ”Vi är
mycket glada att Stendahls som första stora byrå i Sverige väljer Twixl Publisher som sin
strategiska plattform för storskalig publicering av appar. Med Twixl Publisher kan Stendahls nu
erbjuda sina slutkunder både publika App Store appar (Apple App Store, Google Play Store och
Amazon Appstore) och företagsinterna (inhouse) appar.”
My Volvo Magazine för iPad app finns som gratisapp på iTunes App Store och Google Play Store i
olika länder. Den första utgåvan som skapats med Twixl Publisher är vinterutgåvan 2013/2014;
https://itunes.apple.com/gb/app/my-volvo-magazine-uk/id515220490?mt=8
För Volvo Group har Stendals även producerat appen ”The Volvo Group Today and tomorrow”
med Twixl Publisher; https://itunes.apple.com/app/volvo-group-presentation/id662883674?mt=8

Stendahls är en kreativ, digital och strategisk innovationsbyrå i Göteborg med kunder såsom
Gardena, Volvo Car, Husqvarna, Sandvik, Mazda, Ford och Kinnarps.
För publicering av egna appar i samarbete med Stendahls, vänligen kontakta:
Thomaz Gustafsson, +46 (0)31-60 02 97, thomaz.gustafsson@stendahls.se , www.stendahls.se
NewFormat är utvald Twixl Solution Partner i Norden och Baltikum.
Vi levererar lösningar och tjänster för prepress, grafisk industri och publicering på surfplattor.
För mer information och beställning av Twixl Publisher, vänligen kontakta:
NewFormat AB, Kent Åberg, +46 (0)70-631 53 01, kent.aberg@newformat.se , www.newformat.se
6865 nedslag.
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