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Appen som ger dig koll, YourPDi, har växt kraftigt under hösten med över 13 000 nedladdningar. 

Idag lanseras den svenska version för iOS och Android som ett resultat av användarnas efterfrågan 

och för att förenkla för YourPDis svenska användare.  

 
Grundarna, Patricia Ingemarsson och Jenny Wuori har sett ett stort behov at säga hejdå till pärmar och 
digital oreda sedan appen lanserades under hösten 2018. Många av användarna har erfarenheter från 
andra appar, men lovordar strukturen och enkelheten som YourPDi erbjuder. Här organiseras det som 
är viktigt för dig själv, din familj, ditt hem, dina saker och projekt.  
 
YourPDis kunder håller redan idag koll på sina viktiga dokument och information via den engelska 
versionen av appen. Det finns flera rapporter som beskriver att användningen av en app ökar då den 
anpassas till lokala språk, och det är såklart något som vi är intresserade av, säger Patricia CTO.  
Mobilappen kommer även att översättas till flera andra språk för att möjliggöra en snabbare global 
expansion.  
 
 - Det är inte bara i Sverige som många lever i en oorganiserad röra med lösenord, koder, garantier, 
hundratals dokument tillhörande renoveringsprojekt, vaccinationskort, medlemskap mm, säger Jenny 
Wuori, grundare och CEO. 
 
För att fira lanseringen får alla som laddar ner YourPDis app 50% rabatt när man tecknar ett 
årsabonnemang. Erbjudandet gäller februari ut 2019. 
 
Med YourPDi går det snabbt och enkelt att hitta det du behöver - när du behöver det som 
mest. 

För mer information: 
Jenny Wuori: jenny@yourpdi.se, 070-538 48 09 
Patricia Ingemarsson: patricia@yourpdi.se, 073-525 52 05 

yourpdi.com 

YPDi AB har utvecklat appen YourPDi för dig som enkelt vill ha koll på dina värdefulla dokument och annan viktig 
information. Med hjälp av YourPDi skannar du lätt in dina värdefulla dokument och placerar dem enkelt i någon av de 
många fördefinierade kategorierna. Allt organiserat på ett och samma ställe – säkert lagrat i molnet. Du hittar snabbt det du 
söker – när du behöver det som mest. *Erbjudandet gäller vid tecknande av 12 månaders abonnemang. 

https://www.yourpdi.com/

