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Fem starka finalister kämpar om titeln “årets bästa svenska 
webbprojekt” i Webbkomet 2013 
Med en bra bit över 200 nominerade har juryn haft en tung uppgift att välja ut fem finalister i kampen om titeln 
årets bästa svenska webbprojekt i Webbkomet 2013. 

– Precis som tidigare år har det fullkomligt rasat in inovativa, nyttiga och spännande projekt under 
nomineringsperioden till Webbkomet, säger Jimmie Eriksson, vd på Loopia och Webbkomet-juryns ordförande. 
Det är ofantligt roligt att se att tillväxten på nya smarta webbprojekt i Sverige är starkare är någonsin, fortsätter 
han. 

Den 26:e november presenteras vinnaren av Webbkomet 2013 - årets bästa svenska webbprojekt. De fem 
finalisterna som tampas om titeln är... 

Billogram 
Billogram gör fakturering enkel för småföretag! Från skapandet av fakturan till den är betald och bokförd sker 
till stor del automatiskt. www.billogram.com 

Skovik 
Skovik automatiserar utläggsredovisningar för anställda och företag. Fotografera dina kvitton med mobilen så 
extraherar systemet informationen, ex. datum, land och belopp. Sedan lämnar du in din rapport digitalt, inga 
fler papperskvitton! Skovik kan kopplas till ekonomisystem för automatisk bokföring. www.skovik.se 

Tink 
Tink samlar hela din ekonomi på ett ställe, automatiskt och kostnadsfritt. Skapa ett konto hos Tink och anslut 
dina olika bankkonton, kreditkort eller lån. Tink samlar automatisk in data och presenterar en helhetsbild över 
din ekonomi. www.tink.se 

Readly 
Readly gör för tidningar vad Spotify gjorde för musiken. Läs alla dina favoriter direkt i surfplattan eller mobilen 
– så mycket och ofta du vill till en fast månadskostnad. www.readly.se 

Foap 
Med Foap kan du som fotograf tjäna pengar på dina mobilbilder, och du som behöver bilder till din blogg, 
webbsida, trycksaker eller annat kan hitta unika bilder att köpa. Ladda upp dina bilder via Foap-appen, får 
bilden ett snittbetyg över en viss nivå av andra användare erbjuds den till försäljning. www.foap.com 

 

För mer information, kontakta; 
Jimmie Eriksson, VD, Loopia i Västerås, 070-227 74 79, jimmie.eriksson@loopia.se 

 
Webbkomet arrangeras av Loopia AB för att lyfta fram och främja Svenska webb- och onlineprojekt, oavsett om de är internationella, nationella eller lokala. 
Vårt mål är att Sverige ska ha en fortsatt stark position på Internetkartan med nya innovativa onlinetjänster. Loopia är Sveriges främsta leverantör av webbhotell 
och domännamn. www.webbkomet.se 

Loopia AB är ett av Sveriges största och snabbast växande webbhotell. Företaget är en del av Visma, Nordens ledande leverantör av produkter och tjänster inom 
program och system, outsourcing, inköp och inkasso, retail IT-lösningar samt projekt- och konsulttjänster. Loopia erbjuder både privatpersoner och företag 
innovativa lösningar för hantering av sina webbsidor och epost. Pålitliga tjänster med engagerad personal till konkurrenskraftiga priser. Loopia har idag 
verksamhet i Sverige och i Serbien. Se även www.loopia.se. 


