Alpify tanca una ronda d’1 milió d’euros
per convertir-se en l’app de seguretat
de tota la família
•

L’ampliació de capital, liderada pel RACC, permetrà que el model de
negoci de la start-up evolucioni a fi de convertir-se en l’aplicació de
seguretat total per a les persones.

•

Actualment té més d’un milió i mig d’usuaris registrats i, amb la
coordinació d’una emergència cada dues hores, s’ha convertit en
l’app més utilitzada en situacions de risc i d’accident.

Barcelona, 4 de maig del 2017. Alpify ha tancat una ronda de finançament d’1 milió
d’euros que ha estat liderada pel RACC —especialista en serveis d’assistència
personal, familiar, mecànica, sanitària urgent i a la llar—, i acompanyada per Caixa
Capital Risc, el Grup Inspirit i altres inversors privats. Els nous recursos serviran a la
start-up catalana per evolucionar les funcionalitats actuals de l’aplicació amb l’objectiu
de proveir serveis de seguretat personal i familiar, més enllà de la gestió
d’emergències en cas d’accident. I una vegada que estigui consolidada l’extensió del
seu model de negoci, en facilitaran l’expansió internacional.
Des del seu llançament, Alpify ha aconseguit posicionar-se com una eina excel·lent
per complementar les funcions dels Centres d’Emergència del 112, gràcies al fet que
permet una bona i ràpida localització dels usuaris. Actualment l’app té més d’un milió i
mig d’usuaris registrats i s’ha convertit en el dispositiu més utilitzat en situacions
d’auxili. Escoltar una veu amiga en un moment de neguit, pànic o en qualsevol altra
situació d’emergència personal no té preu.
“Estem molt satisfets pel suport rebut. Veure que tenim suport ens permet seguir
millorant l’aplicació i fer evolucionar els seus serveis i models de negoci. A Espanya
som líders i volem innovar dins el món de la seguretat personal. A escala internacional,
ha arribat el moment de fer un salt endavant i poder implantar-nos en diversos països
de l’Amèrica Llatina. Dins el sector de la seguretat personal i familiar hi ha molt camp
per recórrer i no volem deixar escapar l’oportunitat de liderar aquest mercat”, destaca
Guillem Viladomat, CEO i cofundador d’Alpify.

“Aquesta inversió del RACC en Alpify és un pas més en l’evolució que el Club ha
endegat, amb l’objectiu de convertir-se en l’entitat de referència en la provisió de
serveis de mobilitat especialment dissenyats per atendre les necessitats de les
persones i les famílies que es desplacen. Els serveis que oferirà Alpify i les solucions
assistencials innovadores que el RACC comercialitza presenten un alt nivell de
complementarietat”, ressalta Josep Mateu, president del RACC.
L’app de seguretat total
La darrera versió d’Alpify ja inclou noves funcions pensades per als col·lectius més
vulnerables de la família: els nens i la gent gran. Ara existeix la possibilitat d’agregar
contactes “protectors” a la nostra agenda, és a dir, persones amb les quals podem
compartir en temps real la nostra localització i l’itinerari. L’únic requisit és que
l’aplicació estigui instal·lada en tots els dispositius i s’activi el control. Famílies de
persones amb malalties com l’Alzheimer ja la utilitzen per controlar el familiar que en
algun moment pot desorientar-se.
Alpify també ha posat en marxa un centre d’innovació per a la seguretat urbana que
està experimentant noves funcionalitats per millorar la seguretat a les ciutats.
Per impulsar tot aquest nou concepte i convertir-se en una app de seguretat per a
tothom, Alpify també ha adquirit la marca i el domini safe365.com.

Material fotogràfic lliure de drets de Guillem Viladomat i Joan Fernández, CEO i
fundadors d’Alpify, i de la signatura de l’acord amb el RACC: goo.gl/X2tFm0
Noves funcionalitats a la web: www.safe365.com

Sobre l’aplicació Alpify
Alpify, fundada l’any 2013 per Guillem Viladomat (1988), accelerada a la incubadora
del Grup Inspirit i premiada per la Unió Europa, s’ha convertit, per les seves
prestacions i millores tecnològiques constants, en l’aplicació líder del mercat en el
sector de la seguretat personal.
La idea d’Alpify va néixer l’any 2012 arran de la desaparició i posterior defunció d’un
excursionista alemany en una zona muntanyenca d’Andorra. El cas va despertar un
gran interès en els mitjans de comunicació locals, doncs la persona extraviada va
contactar amb els cossos de seguretat gràcies al seu telèfon mòbil, i va estar parlant
amb ells fins que se li va acabar la bateria. El turista no va saber explicar on es trobava
i l’habitual mètode per conèixer la posició del dispositiu mòbil pel càlcul de la
triangulació d’antenes no va funcionar de manera precisa.

Sobre el RACC
El RACC és una entitat que ofereix serveis d’alta qualitat a més d’un milió de persones
i a les seves famílies. És especialista en la prestació d’assistència personal, familiar,
mecànica, sanitària urgent i a la llar i té la xarxa d’autoescoles més gran de l’Estat. Per
cobrir les seves necessitats, l’entitat realitza 900.000 assistències a l’any i gestiona
més de 600.000 pòlisses d’assegurances de diferents rams. El RACC promou una
nova cultura de la mobilitat, més àgil, fluida, segura, intel·ligent, assequible i
respectuosa amb el medi ambient.
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