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Les descàrregues de QuitNow! es disparen en el primer mes
del 2014 a l’hora que surt la versió per a Windows Phone

Des del 31 de desembre fins l’11 de gener es van realitzar 135.339 baixades
en Android i 7.512 en iOS

L’app es troba entre les ‘14 Resolucions d’any nou’ proposades per Google
Play

QuitNow!, l’app desenvolupada per l’empresa catalana Fewlaps, surt en la versió

per a Windows Phone de la que esperen resultats tan positius com els obtinguts

fins el moment.. En la seva creixent expansió, l’app arriba a les 951.964

descàrregues, 135.339 en Android i 7.512 en iOS, entre el 31 de desembre de 2013

i l’11 de gener de 2014. A més a més, es consolida com a una de les millor
valorades pels usuaris en la categoria de salut i benestar amb una puntuació de
quatre i mig, en un barem de cinc punts, tant en Android com en iOS. Roc Boronat,

un dels fundadors de Fewlaps, destaca que per Nadal i Any nou les baixades es
disparen ja que són moltes les persones que es proposen deixar de fumar en
aquestes dates. La popularitat augmenta any rere any i no només s’observa amb
les descarregues, que superen les 1.500 diàries, sinó que aquesta aplicació es troba

entre les ’14 Resolucions d’any nou’ proposades per Google Play a la versió
gratuïta mentre que la de pagament es troba en el Top 10 de Health&Fitness.

L’aplicació també està disponible per a ipad des de 2013 i el seu llançament ha

coincidit amb la sincronització d’iCloud que permet als usuaris d’iOS guardar totes
les dades de l’app al núvol d’Apple. D’aquesta forma els quitters, com s’anomena
als usuaris de QuitNow!, no perden la seva evolució i poden traspassar-la a altres

dispositius de la mateixa companyia.

A diferència del que pugui semblar, l’aplicació de Fewlaps traspassa fronteres i

disposa de 2 idiomes més respecte l’any passat amb un total de 17 llengües

diferents. “Aquest any volem potencial la professionalització de les traduccions ja
que, fins el moment, eren els propis usuaris que es llençaven a fer-les en els seus

respectius idiomes”, remarca Esteve Aguilera, un dels creadors de l’empresa. Entre
els més utilitzats està l’anglès, el castellà, l’alemany i el francès ja que la majoria
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dels quitters prové dels Estats Units, Espanya, Regne Unit, Alemanya i França,
respectivament.

Vessant social
“La creació de grups virtuals de persones unides per un interès comú és un dels
encerts diferenciadors d’aquesta aplicació”, destaquen des de la Sociedad

Madrileña de Medicina de Familia y Comunitaria. Els seus developers també
apunten a la part social de l’app com l’èxit de la mateixa ja que, en comparació a les
principals competidores, fins el dia d’avui cap ha potenciat tant aquesta vessant
que és la gran aposta en el moment actual.

Els quitters valoren molt positivament la integració amb Facebook, Twitter i

LinkedIn juntament amb el xat, un dels punts més ben valorats. Per accedir-hi,
només és necessari registrar-se per a crear-se un perfil. A partir d’aquí, ja poden

parlar amb la resta d’usuaris al xat on també poden publicar l’estatus del seu

compte, és a dir, les cigarretes que porten sense fumar, els diners estalviats, els

dies sense tocar el tabac i les hores de vida guanyades. Roc Boronat i Esteve

Aguilera tenen clar que els fumadors no se senten tant sols en el moment que
parlen amb altres persones que es troben en la seva situació i el xat es converteix

en l’espai en el que poden compartir experiències, donar-se suport mutu i

“motivar-se entre ells per evitar la recaiguda”.
Funcionament senzill

L’aplicació és molt intuïtiva per la que els usuaris es mouen amb facilitat. A la

pàgina principal troben les dades de quan van deixar de fumar, els dies i les hores
que porten sense fer-ho, els diners estalviats i les cigarretes no consumides. Tot
això es visualitza a l’apartat de salut amb els objectius aconseguits mentre que en

les fites, els quitters veuen la seva evolució de quatre maneres diferents: temporal

(dies sense fumar), de cigarrets sense fumar, econòmica (diners estalviats) i vida
guanyada, segons la rutina que tingués la persona fumadora. “Tenim una fita de 2

anys sense fumar que un usuari, Kitag, va desbloquejar després de tot aquest
temps sense fumar”, accentua Boronat.
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Web de QuitNow!: http://quitnowapp.com

Pàgina de Facebook de QuitNow!: https://www.facebook.com/QuitNowApp
Web de Fewlaps: http://www.fewlaps.com
E-mail de contacte: core@fewlaps.com

Enllaç a Youtube (castellà): http://www.youtube.com/watch?v=ZVl1x7lRAlQ

Enllaç a Youtube (anglès): http://www.youtube.com/watch?v=UMqVpIcCnqw
Enllaç de descàrrega per a Iphone (iTunes): http://goo.gl/oyj3ij

Enllaç de descàrrega per a Android (Google Play): http://goo.gl/X5Ut9n
Enllaç de descàrrega per a Windows Phone 8: http://goo.gl/9Rf3t0
Sobre Fewlaps
Fewlaps és una empresa catalana fundada 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
l’aplicació utilitzada pel presentador del programa televisiu Avanti, l’Ajuntament

de Barcelona amb l’app Escletxa pel Festival Grec i col·laboren amb el

desenvolupament de l’aplicació oficial pel Mobile World Congress que se celebra a
Barcelona del 24 al 27 de febrer.

