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Persbericht 

Inhoud  van App voor iPhone en iPad zelf actualiseren 
Eigenaren kunnen de inhoud van hun App zelf wijzigen en aanvullen 

Apps op de iPhone en iPad zijn hot. Minder bekend zijn Apps (voor iPhone en iPad) waarvan de inhoud 
door de eigenaar beheerd kan worden.  De eigenaar kan de inhoud van de App steeds laten 
aansluiten bij de actualiteit, waarmee hij een effectief marketingmiddel in handen heeft. 

App voor iedereen toegankelijk 
Met deze ontwikkeling van ontwikkelaar Hardworks, wordt de drempel voor een eigen App wel erg 
laag. Door een korte ontwikkeltijd , een effectief beheersysteem en een aantrekkelijke basisprijs  is 
de weg naar een informatieve App voor iedereen bereikbaar. 

Actuele inhoud 
Met behulp van een overzichtelijk beheersysteem kan de inhoud van de App eenvoudig en snel up-
to-date gehouden worden. Zelfs de iconen die in de App gebruikt worden zijn te kiezen, waarmee 
een geheel eigen identiteit aan de App gegeven kan worden. 

Korte ontwikkeltijd 
De ontwikkeling van een informatieve App duurt meestal minder dan één week.  Passend bij de 
huisstijl van de eigenaar  worden de splash screens voor de iPhone en iPad ontwikkeld, inclusief de 
bijbehorende start iconen. 

Perfecte marketingtool 
Door de inhoud van de informatieve App actueel te houden en op de doelgroep af te stemmen heeft 
de eigenaar een perfecte marketingtool met een groot bereik in handen.  De kosten voor een 
dergelijke App zijn te overzien. De Enschedese ontwikkelaar Hardworks biedt deze aan tegen een 
prijs die vergelijkbaar is met een plaatsingskosten van een advertentie. 
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