	
  
NOTA DE PRENSA

Barcelona, 29 de desembre de 2014

QuitNow! arriba al 2015 als dos milions de descàrregues
i un disseny completament innovador
La popular aplicació per deixar de fumar acaba l’any amb la introducció
d’un nou disseny visualment més atractiu que ha pres com a referència
les directrius del Material Design de Google per Android: més net i amb
més animacions.
QuitNow!, desenvolupada per l’empresa catalana Fewlaps, ja supera els
100.000 usuaris registrats al xat i els dos milions de descàrregues en
Android.

L’aplicació mòbil QuitNow! ha presentat, de cara al
2015, una profunda revisió del seu disseny basada en
les directrius de Google i el seu nou Material Design.
Android

proposa

aquest

estil,

visualment

més

estimulant i que millora tant l’experiència de l’usuari
com la funcionalitat de l’aplicació. En concret, s’han
utilitzat més colors, i la pantalla d’inici ja ofereix
contingut (opció que es coneix com a “content first”), a
més de l’ús característic d’un llenguatge visual més
simple i net, però amb un atractiu major gràcies a la
reordenació dels diferents continguts i el predomini de
les animacions. A més a més, aquest any s’ha arribat a la fita dels dos
milions de descàrregues d’Android (i 250.000 d’iOS), i s’ha estrenat la
versió per a Windows Phone. Aquesta versió també tindrà la seva millora al
desembre.
L’empresa responsable de QuitNow!, Fewlaps (creada pels desenvolupadors
Esteve Aguilera i Roc Boronat), ja va portar a terme al 2014 un petit redisseny
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de la versió iOS, i de cara al primer trimestre del 2015 es tornarà a fer un
redisseny, aquest cop més profund.

Una de les ‘apps’ més ben valorades
Tot i que és molt difícil de quantificar el nombre de
persones que han deixat de fumar gràcies a QuitNow!,
l’aplicació és una de les més ben valorades com a eina
d’ajuda per abandonar aquest mal hàbit (segons
dades de l’Organització Mundial de la Salut, el tabac
mata a l’any a gairebé sis milions de persones). En el
mercat d’aplicacions mòbils, dintre de la categoria de
salut i benestar, QuitNow! té una puntuació de 4
estrelles sobre 5 en Android en la versió gratuïta (de
12.755 valoracions) i 4,5 sobre 5 en la versió de
pagament. A Windows Phone i BlackBerry està
valorada amb 4 estrelles sobre 5 i amb 3,5 sobre 5 en iOS (iPhone i des de
2013, també iPad).

Nous idiomes disponibles
QuitNow! ajuda a persones de tot el món a deixar de fumar, per aquest
motiu sempre s’ha procurat que estigués disponible en un gran nombre
d’idiomes, possibilitant que els usuaris poguessin fer-la servir en la seva
llengua de preferència. Durant el 2014 s’han afegit quatre noves llengües
(coreà, neerlandès, polonès i indonesi), més la modalitat del portuguès de
Brasil, arribant així a la remarcable xifra de vint llengües disponibles. A
més a més, les traduccions són realitzades per professionals, és a dir, ja
no són els usuaris de QuitNow! els encarregats de traduir els diferents
textos.

La majoria dels usuaris o quitters, provenen dels Estats Units

(25%), seguits d’Alemanya (10%), Espanya (10%), França (8%) i els Països
Baixos (8%).
Actualment es realitzen unes 2.000 descàrregues diàries en tot el món però
com cada any, s’espera que al voltant de finals de desembre i principis del
mes de gener augmentin el nombre de descàrregues amb motiu de les
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tradicionals ‘resolucions d’any nou’, que motiven a moltes persones a
començar l’any amb la intenció de deixar de fumar. De fet, aquest 2014
Google Play va seleccionar a QuitNow! com una de les “14 Resolucions
d’any nou”.

La comunitat: una de les claus de l’èxit
Els mateixos quitters són la raó per la qual QuitNow! ha
aconseguit posicionar-se de manera destacada en un
sector tan competitiu com el de les aplicacions mòbils.
El xat és un una de les pantalles on més temps passen
els usuaris, on tenen la possibilitat de compartir els
seus dubtes i les seves fites en el camí cap a l’abandó
total del tabac. És l’espai de trobada on tots aquells
que estan lluitant per deixar de fumar poden compartir
la seva experiència, trucs i consells i inclús fer amics.
La comunitat ha arribat durant el 2014 a superar els
100.000 usuaris registrats.
Per a accedir-hi, només cal registrar-se i crear un perfil. Un cop a dintre,
l’usuari compta amb el suport d’una àmplia comunitat que el pot ajudar a
obtenir la motivació necessària per controlar les ànsies de fumar i a llarg
termini, deixar de fumar per complet. QuitNow! està integrada amb Twitter
i Facebook perquè els usuaris puguin compartir també els seus progressos
en aquestes xarxes socials.
Aquest any s’ha organitzat el primer sopar d’usuaris de QuitNow!, una
iniciativa que van portar a terme els usuaris de la comunitat de Catalunya i
on van assistir els dos desenvolupadors de QuitNow!, Esteve Aguilera i Roc
Boronat. Els desenvolupadors han assegurat que ha estat una experiència
molt

positiva,

en

especial

poder

conèixer

en

persona

una

petita

representació de tots aquells a qui QuitNow! ha ajudat.
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Les fites: un estímul per seguir progressant
El sistema de fites és un altre dels grans atractius de
QuitNow!: una manera divertida de motivar a l’usuari
a seguir avançant cap a l’abandó definitiu del tabac,
a

la

vegada

que

mantenint-lo

encaminat

i

compromès amb el seu objectiu. Gràcies al seu
senzill funcionament,

és molt fàcil veure el

progrés individual. A la pàgina principal, a l’apartat de salut,
es troben les dades de quan es va deixar de fumar,
els dies i les hores sense fer-ho, els diners estalviats i
les cigarretes no consumides.
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. Les fites poden ser dies sense
fumar (per exemple, quan es compleix un mes), de cigarretes sense fumar,
diners estalviats i “temps guanyat” (tinguent en compte que de mitjana una
persona necessita 6 minuts per fumar una cigarreta, es calcula el total del
temps que s'hauria passat amb una cigarreta a la boca), segons la rutina que
tingués la persona fumadora. A més a més, aquest any s’ha introduït la
possibilitat de comprar marxandatge de QuitNow!, com samarretes, quan es
compleix un any sense fumar.
MÉS INFORMACIÓ
Email de contacte: core@fewlaps.com
Facebook: https://www.facebook.com/QuitNowApp
Web QuitNow!: http://quitnowapp.com/press-resources/
Descarregar l’aplicació:
• Google Play: http://bit.ly/1uGNp6U
• iTunes: http://bit.ly/1tIaYsC
• Windows Phone: http://bit.ly/1ydSroC
• Blackberry: http://bit.ly/1ydSroC
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SOBRE FEWLAPS
Fewlaps és una empresa catalana fundada l’abril de 2012 per Esteve Aguilera i
Roc Boronat i especialitzada en el desenvolupament i la formació de
professionals sobre Android i iOS. Entre els seus clients destaquen la
productora Gestmusic, l’Ajuntament de Barcelona. També han col·laborat en el
desenvolupament de l’aplicació oficial del Mobile World Congress al 2014.
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