
Weet meteen wanneer een BlackBerry® App grats wordt of in prijs daalt met App Stalker –  
Nieuw en uniek voor BlackBerry® smartphones

App Stalker voor BlackBerry® smartphones is dé applicate bij uitstek om bij te houden wanneer  
een app grats is geworden of sterk in prijs  is gedaald.  Deze app draait op de achtergrond, is  
eenvoudig in gebruik en grats te downloaden.

Hong Kong, (PRWeb) 23 maart 2011 – Android en Apple smartphone gebruikers hadden al  de 
mogelijkheid om te zoeken naar apps die grats zijn of in prijs daalde. Echter, een vergelijkbare app  
voor BlackBerry® bleef uit, tot vandaag.

S4BB  Limited,  genomineerd  voor  de  Global  Mobile  App  Award  2011,  heef  een  handige 
geldbesparende  app  ontwikkeld;  “App  Stalker”.  Deze  unieke  applicate  voor  BlackBerry®  geef 
gebruikers de mogelijkheid om apps te ‘stalken’ die in prijs zijn gedaald of grats zijn geworden.

App Stalker draait in de achtergrond en integreert volledig met BlackBerry® OS. Wanneer er een 
app gevonden is verschijnt er een klein icoontje in de notfcate werkbalk. Dankzij de ingebouwde 
Twiter functe was het vinden en delen van apps nog nooit zo gemakkelijk als nu. Als extraatje is  
het mogelijk om de kleuren en letergroote aan te passen naar wens.

App  Stalker  draait  op  alle  huidige  BlackBerry® modellen  met  BlackBerry® OS  5.0  of  hoger 
geïnstalleerd.  Onder andere op de nieuwe BlackBerry® Torch™ 9800,  BlackBerry® Bold™ 9780, 
BlackBerry® Style™ 9670, BlackBerry® Storm2™, BlackBerry® Curve™ 3G 9300, 9330.

App Stalker is grats verkrijgbaar op Blackberry® App World™, en via  www.s4bb.com. Voor meer 
informate  over  App  Stalker,  neem  contact  op  met  S4BB  Limited  of  surf  naar 
htp://appworld.blackberry.com/webstore/content/29283

Over S4BB Limited:
S4BB Limited is een in Hong Kong gevestgd bedrijf, gespecialiseerd in de ontwikkeling van mobiele  
applicates.  De  applicates  die  S4BB  Limited  ontwikkeld  zijn  marktleidend  en  variëren  van 
spelletjes,  producte  apps,  administrate  tools,  mobiele  communicate  tot  en  met  desktop 
toepassingen voor het uitwisselen van gegevens tussen telefoon en computer.
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S4BB Limited
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