AppStore Guide
Nu skal appen snart uploades til Apple (og/eller Google Play). Derfor skal vi have lidt
information som vi kan vise til brugerne i butikken. I denne guide finder du en oversigt
over hvilke informationer der skal til.

1. Beskrivelse
Det er VIGTIGT med en god og beskrivende beskrivelse af din app. Det er noget af det
første som brugerne kan se på din AppStore-side. Denne beskrivelse kan maksimalt være
på 4000 ord.

TIP: Sørg for at have en kontakt mulighed i din beskrivelse. En email eller facebook side
er typisk nok. På denne måde kan brugerne som måske er ved at give en dårlig
anmeldelse fordi de ikke kan finde en feature eller lign. starte med at skrive til jer for
at få hjælp.

2. Keywords
Det er også vigtigt at dine kunder kan finde din app, så du skal sørge for at lave nogle
keywords/søgeord som brugerne kan finde din app på. Du har 100-tegn at gøre godt
med, og her inkludere Apple , (kommaer). Så du skal skrive dem sådan her:
“søgeord1,søgeord2,søgeord4”
Du har: 100 tegn inkl komma

3. Screenshots
Vi skal lave op til 5 beskrivende screenshots af appen. Det er meget vigtigt at du vælger
(op til 5) skærmbilleder som er relevante for appen, og som giver brugeren et godt
indtryk af hvad appen kan og hvorfor de skal hente den.
Du skal vælge op til 5 skærmbilleder samt en beskrivende tekst på maks 20 tegn
(valgfrit). Kig gerne på nogle af de mest populære apps på AppStore for at få et indblik i
hvordan de har valgt at præsentere deres app.

4. Privatlivspolitik / EULA
Din app har brug for en privatlivspolitik eller EULA, så brugerne ved hvordan du
behandler den data du opsamler, samt deres brug af appen. Der er to muligheder, du kan
få en advokat til at lave den for dig - eller du kan bruge vores standard EULA generator.

5. Pris
Skal din app koste noget? Eller skal den være gratis? Hvis du overvejer at tage penge for
din app, skal du beslutte dig for hvad den skal koste. Du har desværre ikke et valg på
alle hylder, men du skal vælge blandt Apple’s prisindex:
https://itunesconnect.apple.com/WebObjects/iTunesConnect.woa/ra/ng/app/
1065920889/pricingMatrix

6. Kategori
Du skal vælge en kategori til din app - du har muligheden for at vælge mellem
nedenstående kategorier:

5. Send til m@nsted.dk
Tillykke :-) Nu har du taget de vigtigste AppStore beslutninger for din app, nu skal du
blot sende det du er kommet frem til på min mail: m@nsted.dk

