
Jag ska sälja en app som fungerar som en tidtabell fast till TV. Jag gör ett avtal med SVT 
så jag kan se alla tv sändningar när på alla kanaler SVT 1, SVT 2, 3:an, 5:an 6:an MTV: 
tv4 sport, om det blir större så kanske jag kan lägga till flera kanaler euro sport tillexempel 
(börjar bara med svenska kanaler). Jag fixar så att den är kompatibel på iPod, iPhone, 
iPad, Android mobiler. Jag gör satt gör satt programmet finns på alla TV apparater behövs 
avtal så klart. I den här tidtabellen kan du se alla program för en hel vecka. Exakta tiden så 
du kan planera och om du trycker på favorit på en serie film så kommer det en notis på din 
apple produkt eller android produkt och även på TV:n varje gång det visas ett avsnitt av 
den favoriserade serien eller varje gång den filmen visas. Du kan bestämma själv hur 
mycket i förväg den ska påminna dig 5, 10, 15, 20 minuter osv, den kan även påminna dig 
flera gånger av eget val. Du kan även säga åt den att påminna dig om enstaka saker som 
du kanske inte vill att den filmen ska vara favoriserad du vill bara se den eller du kanske 
vill prova på en ny serie, då finns en direkt länk till IMDB där du kan se betyget på serien 
filmen. Till varje avsnitt program ska det finnas en sammanfattning av serien filmen osv 
(genren kommer så klart vara med). Tabellen kommer att vara en vanlig tidtabell en bild på 
serien och seriens namn och genre, klickar du på den kommer en sammanfattning av 
serien filmen en ’‘vill se’‘ knapp och en ’‘favorit’‘ knapp. Alla avsnitt film som du har kollat 
på kommer vara i din ’‘sett’‘ kategori, du kan lägga in filmer in i den satt, förhoppningsvis 
kommer den som har köpt appen i alla fall sett en film serie. Så på tabellen när du bara 
scrollar och letar efter film så kommer de filmer du redan sett vara gråa och den du inte 
sett blåa, detsamma med serier och individuella avsnitt. Det finns en tabell för varje kanal 
och tabeller för varje dag du klickar bara på vilken dag vi säger måndag och sedan klickar 
du på måndag och sen kan du scrolla ner och se vad du har sett och inte sett och vad du 
vill se. Det finns även en sökruta satt du inte måste kolla varje enskild tabell efter vi säger 
Dexter. Dina favoriter kommer vara en kategori för sig själv och där kan du se när ditt 
favoriserade program visas och på vilken kanal och även vilket dag, även vilket avsnitt det 
är. Jag behöver pengarna för att jag vill annonsera produkten över youtube ungefär 20 
sekunder lång reklamfilm som presenterar produkten, börjar med bara i Sverige så klart för 
att den har bara svenska kanaler. När du har igång TV:n och programmet samtidigt så 
läser den av att du sitter och kollar på t ex: Dexter och lägger automatiskt in det i din 
’‘sett’’ lista och eftersom allt är på samma konto så och du du har sett avsnitt sex säsong 7 
av Dexter som kommer det att uppdateras på kontot det betyder att det kommer upp på 
alla dina produkter som har appen. Om du favoriserar Dexter på din iPod då kommer det 
komma upp på din android och på din TV. Alla får välja använder namn och lösenord fritt. 
Varje land ska ha en egen support linje och som fixar med att uppdatera de olika 
kanalerna som ibland så visas inte Family guy på sexan för att det visas Champions 
league istället då kommer att det programmet vara svart färg och stå inställt och under står 
det vad som visas istället. Vi i Sverige kan inte ta hand om USA det blir för mycket. Om 
produkten kommer internationellt så kommer det att finnas en support linje för varje enskilt 
land som pratar samma språk som landet gör och den support gruppen tar även hand om 
att uppdatera tidsschemat till de olika kanalerna och så fort som möjligt. Det kommer så 
klart komma uppdateringar till appen som fixar buggar och gör appen större, den ska kosta 
7 kronor, om du har köpt den en gång så kan du lägga in programmet på alla din produkter 
som är kompatibla med programmet. Vi anställer dataingenjörer som programmerar och 
ekonomer som vi lägger upp affärsplanen med. Våra mål är att utvidga vårt företag och 
skapa fler appar och på sikt börsnoteras. Våra kunder är TV-tittare i alla åldrar och med ett 
användarvänligt gränssnitt kan även personer i yngre åldrar använda appen. Vi förväntas 
gå med vinst inom ett år. Vi marknadsför oss på TV då alla TV-tittare är våra potentiella 
kunder.
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