NOTA DE PREMSA
Barcelona, 11 de desembre de 2012

Gairebé mig milió de descàrregues confirmen QuitNow! com
una de les millors apps per deixar de fumar
L’aplicació catalana QuitNow! és capdavantera en el rànquing a Espanya i
una de les millors valorades en l’apartat de salut i benestar, amb quatre
estrelles i mitja a la versió Android i quatre a l’iOS.
Els usuaris en valoren especialment la integració amb les xarxes socials i el
sistema de fites, que permet seguir els avenços fins aconseguir abandonar el
tabac.
QuitNow!, aplicació de l’empresa Fewlaps, és una de les més potents en el mercat
d’aplicacions mòbils en el sector de salut i benestar. L’actualització més recent n’ha
millorat la versió iOS ajustant-ne la interfície de l’usuari per fer-la més semblant a la
versió Android, que porta gairebé dos anys més al mercat i que, amb 4 estrelles i
mitja, és una de les més valorades. La versió per a iOS està puntuada amb quatre
estrelles. Aquest èxit fa indicar que QuitNow! arribarà al 2013 amb mig milió de
descàrregues úniques.
Tot i haver-se desenvolupat a Catalunya, el 31% dels usuaris de QuitNow! provenen
dels Estats Units. El 12% prové d’Espanya, el 10% del Regne Unit i el 4%
d’Alemanya. La resta d’usuaris provenen de països dels cinc continents, des de Nova
Zelanda al Perú passant per les Filipines. Per aquest motiu l’aplicació està disponible
en quinze idiomes diferents per a Android i en cinc idiomes en la versió iOS tot i que
s’espera que a mitjans de desembre s’arribi també als quinze. En línia amb el lloc de
procedència dels quitters (com s’ha batejat als usuaris de QuitNow!), l’idioma més
emprat és l’anglès, seguit del castellà i l’alemany.
QuitNow! destaca en el mercat perquè combina una interfície molt cuidada i senzilla
estèticament amb una fàcil usabilitat. Gràcies a la seva qualitat i innovació, QuitNow!
va ser seleccionada com a finalista del reconegut concurs AppCircus BCN d’aquest
2012. QuitNow! es fonamenta en dos grans pilars que la diferencien de la
competència: les fites i el xat.
Les fites són els passos que es van fer des del primer moment que es deixa de fumar.
Així, un cop hem introduït al sistema les nostres variables personals (nombre de
cigarretes fumades al dia, preu del paquet, etc.) les fites comencen a calcular-se
automàticament. Es divideixen en quatre tipus: temporals; de cigarretes sense
fumar; econòmiques i de vida guanyada. Les primeres conten els dies, setmanes o
mesos que es porta sense fumar, per exemple el moment quan es celebra el primer
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mes sense fumar. També és una fita l’haver deixat de fumar 10, 100, 1.000 o 10.000
cigarretes, així com el moment que s’han estalviat 100 o 1.000 euros (la moneda
dependrà de l’usuari). Per últim, les fites ens indicaran si aconseguim guanyar 60
minuts, 24 hores o una setmana més de vida. El moment d’arribar a cadascuna
d’aquestes fites dependrà de les costums del quitter quan era fumador.
El xat és una de les grans millores de QuitNow! al desembre. Es tracta per una banda
d’un lloc de trobada dels usuaris, un espai on els quitters poden comunicar-se entre
ells. Per a fer-ho només cal registrar-se i crear un perfil propi afegint-ne una
fotografia i una petita biografia. Al xat l’usuari pot publicar el seu estatus de manera
que poden compartir quants dies es porten sense fumar, el nombre de cigarretes no
fumades, quants euros s’han estalviat i quants dies i hores de vida s’han guanyat.
Aquesta publicació la poden fer també al Twitter o al Facebook perquè se’n assabentin
també els usuaris d’aquestes xarxes socials. “Avui
en dia la gent fa servir molt les xarxes socials, i
està acostumada a compartir-ho tot. A més, als
quitters els agrada poder compartir el seu progrés
amb els seus amics perquè els fa sentir que estan
millorant, i els seus amics els poden encoratjar a
través de les xarxes socials”, afirma Esteve
Aguilera, un dels responsables de Fewlaps. Segons
dades de l’empresa, la major part dels usuaris
obren l’aplicació un cop al dia (el 45%) o dos
(22%). Un 10% dels usuaris l’obren entre 6 a 9
cops al dia.
Cal destacar també l’important funció del xat com a
eina de motivació dels usuaris per a seguir lluitant
contra la seva addicció. Així doncs, molts dels
usuaris del xat busquen i ofereixen de manera
recíproca un estímul per a seguir progressant. El
fet que es formi una autèntica comunitat al voltant
de l’esforç i el sacrifici per deixar de fumar pot
evitar una recaiguda, tot gràcies al suport entre els
usuaris. Per facilitar la comunicació entre els
quitters, els xats estan disponibles en diversos
idiomes.
L’app és respectada no només pels seus usuaris
sinó també pels professionals de la salut. De fet,
els responsables de QuitNow! a Fewlaps, Esteve
Aguilera i Roc Boronat, van ser convidats a donar una ponència al Congrés ACEBA
2012 (d’Autogestió en Atenció Primaria) on van compartir les funcionalitats d’una
aplicació que té com a vocació eradicar el perillós hàbit de fumar, considerat com una
de les majors amenaces que ha d’afrontar la salut pública actualment. Segons dades
de l’Organització Mundial de la Salut, el tabac mata a l’any a gairebé sis milions de
persones.
2

Segons els responsables de QuitNow!, l’aplicació experimenta un augment considerable
de descàrregues a finals d’any, com a conseqüència de les “resolucions d’any nou” de
moltes persones.
L’aplicació està disponible en dues versions: gratuïta i de pagament. Actualment un
2,15% del usuaris de la versió gratuïta es descarreguen la versió Pro, de pagament
(per 2,99 euros). La Pro és més completa i no té publicitat. A més a més, l’usuari
disposa de més fites, la possibilitat de llegir tots els missatges d’un xat (la versió
gratuïta només permet llegir-ne els cent últims), la pantalla “salut” permet mostrar
quant manca per completar totes les fites i s’emet una notificació quan es
desbloqueja una fita. Aquest últims quatre afegits de la versió de pagament només
estan disponibles, de moment, per a la versió Android.

MÉS INFORMACIÓ
QuitNow! a Facebook: https://www.facebook.com/QuitNowApp
Web de Fewlaps: http://fewlaps.com
Descarregar l’aplicació (Google Play): http://kcy.me/8xhe
Descarregar l’aplicació (iTunes): http://kcy.me/8xhe
Email de contacte: core@fewlaps.com

SOBRE FEWLAPS
Fewlaps és una empresa catalana fundada a l’abril de 2012 i especialitzada en el
desenvolupament i la formació de professionals sobre Android i iOS. Entre els seus
clients destaquen la productora GestMusic, per a la que van desenvolupar la app del
presentador del programa televisiu Avanti i l’Ajuntament de Barcelona (amb l’app
“Escletxa” per al Festival Grec).
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