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Nyhet 1: Twixl Publisher - Upplevelserik innehållspublicering på iOS & Android surfplattor.

              Twixl Publisher - för byråer som vill ha nöjdare kunder och arbeta med lönsammare
publiceringsprojekt.

Twixl Publisher tar dina byråprojekt i Adobe InDesign och Adobe DPS Portfolios till innehållsrika
upplevelser på iOS/iPad och Android surfplattor.

Välj "Allt-i-ett"-lösningen Twixl Publisher Unlimited Multi för att samtidigt arbeta med obegränsat
antal byråklienter och projekt.

Med Twixl Publisher publicerar din byrå smartare och mer ekonomiskt - tack var ett snabbt och
lättarbetat arbetsflöde:
- designa, skapa, och publicera innehållsappar via App Stores eller som företagsinterna/privata appar.

 
Läs om Stendahls reklambyrås val av Twixl Publisher
som strategisk plattform för varumärkespublicering för surfplattor och
uppmärksammade upplevelserika digitala kundmagasin från Volvo Cars, Blomsterlandet, Husqvarna
med flera.

 

     

Twixl Publisher Unlimited Multi

Skapa och publicera: 
  - obegränsat antal multi-issue appar,
  - obegränsat antal single-issue appar.
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för oberänsat antal byråklienter. 
Twixl Distribution Platform inkluderad.
Prenumeration: 1 år; 20.000 fria nedladdningar.
Vid beställning innan utgången av juni månad 2014 ingår även
en 6-månaders prenumeration utan kostnad för Twixl Publisher Enterprise Cloud.

Twixl-nyheter:

Artikelbaserade arbetsflöden 
Enfocus Switch integration med Twixl Distribution Platform
WoodWing Enterprise integration
Twixl Web Reader
Analytics-funktionalitet enligt MPA-standard
 

Twixl Publisher - för byråer som vill ha nöjdare kunder och arbeta med lönsammare
publiceringsprojekt.

Välkommen att kontakta NewFormat för mer information om Twixl Publisher, referenser, m.m. 
e-post: twixl@newformat.se, webb: www.twixl.newformat.se

Klicka här om du först vill ladda ner och prova Twixl Publisher Explore Edition utan kostnad

Kalender - Twixl-händelser

 

20 maj, 2014: Twixl Publisher Portfolio Overview Webinar.
Webinar: Introduktion och översikt av Twixl Publisher - upplevelserik innehållspublicering på
surfplattor.
 

========================================================================

NewFormat AB - Solution Partner för axaio software, callas software, LuraTech, Twixl media i Norden
och Baltikum.

Vi gör information permanent tillgänglig, sökbar, läsbar och återanvändbar för framtiden för så många
som möjligt.

========================================================================
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Avsändare:
NewFormat AB
Smörblommegränd 14
SE-165 72 Hässelby, Sweden

Mobil: +46 (0)70 631 53 01
Webb: www.newformat.se

========================================================================

För avanmälan från framtida utskick, vänligen sänd e-post till/klicka på denna länk:
avreg@newformat.se
Din e-postadress tas då bort från vår utsändningslista/framtida utskick.
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