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Hei! 

Som prosjekt skal det prosjekteres og produseres en hybridapp. Etter solid research ser vi at det 

ligger mange apier etc som kan brukes til å bygge vårt reiseinfo univers. 

Vi ønsker alle innspill i prosessen velkommen og studenten(e) står fritt med å komme med innspill 

eller endringsforslag hele veien. Vi vil om ønskelig være tilgjengelig flere ganger daglig ved spørsmål, 

ideer, idemyldring og løsningsprat etc. Det at du/dere som skal gjøre dette får være tett med i hele 

prosessen i forhold til veien videre tror vi vil være en motivasjonsfaktor som gjør dette enda mer 

interessant. VINN-VINN 

 

Vårt konsept er enkelt forklart som følgende: 

Vi ønsker et forum/side/konsept som kan få flere turister til å dra til Norge, og at de som bor i Norge 

vil reise mer og oppleve mer i landet de bor i.  

Uavhengig om du er på familietur, på partur med din bedre halvdel, en organisert turisttur, på tur 

med gutta, jobbtur eller bare har litt tid du vil fylle med noe moro, så skal denne siden være noe for 

deg. Vi ønsker med konseptet å treffe alle typer mennesker, både gamle og unge osv. Målet er 

følgelig å skape en side (hybridapp)som også kan gå utover Norges grenser litt lenger frem i tid. 

Hvor skal du? 

Hva skjer? 

Er begge sentrale spørsmål når det gjelder vår side. Vi vil at det skal bli lettere å finne ut om hva som 

skjer rundt deg, konserter, familieaktiviteter, fiske fjellturer, skoler, parkering, 

idrettsarrangementer, svømming, ski eller andre ting man er glad i å gjøre.  

Eks: Når jeg skal kjøre fra Grimstad til Stavanger med familien, så vil jeg vite hvor det er barnevennlig 

å ta pause, overnatte(selvfølgelig i alle prisklasser) og spise som noen eksempler, kan jeg lade bilen 

der det er lekeland osv.  

Siden skal også ha oversikt over hyttefelt og skianlegg, campinger osv. Da vil grunneiere kunne legge 

ut info om ledige tomter og fasiliteter. I denne forbindelse vil det bli mulig for håndverkere og 

"hyttehjelperne" kunne annonsere/ lege ut informasjon. 

Vi må selvsagt ha en tips og triks fane der vi svarer på alt mulig rart, i tillegg til sosiale medier. 

Der skal være lekent og lett å bruke oss, og for de som annonserer, skal det være billig.  

Tanken er at vi kan bruke foreninger, idrettslag, kristne orgiansasjoner osv i lokalmiljøet til å selge inn 

konseptet til lokale annonsører. Dette vil gi gode inntekter for de, samt at vi får glede av deres 

nettverk til å komme inn til annonsørene. Videre tenker vi at man kan velge størrelse på 

annonseplassen og at man som annonsør selv legger inn anninsen og at vi da kun har en 

administrator som kontrollerer innholdet og rettleder derfra. Siden må derfor være så brukervennlig 

at «hvem som helst» enkelt kan legge inn info på siden. 

Vårt arbeidsnavn på konseptet er «I KNOW NORWAY» 



Vi som står bak er fra Grimstad og heter Pål Reidar Svendsen og Geir Opdahl. Vi ønsker veldig gjerne 

et samarbeid med du/dere og er også klar til å investere noe om det evt skulle være behov for 

innkjøp av noe i løpet av prosessen. 

Ta gjerne kontakt om dere lurer på noe eller ønsker mer utfyllende info. 

Vi er helt overbevisste at dette kan bli en spennende, lærerik, morsom og givende prosess for 

deg/dere som studenter.  

Med vennlig hilsen 

Pål Reidar Svendsen Geir Arne Opdahl 

Mail: prs@123.no Mail: gaopdahl@gmail.com  

Tlf: 996 96 272  Tlf: 955 27 966 
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