
MoOZ 
Mobile OplevelsesZoner

Inspirationsoplæg 
ved workshop
d. 1.12.2009



Tjeneste- og indholdstyper

• Downloads, evt. fra downloadvæg
– Wallpapers
– Ringetoner
– Informationsmateriale
– Kort og oversigter
– Musik og lydfiler– Musik og lydfiler
– Billeder, der tematiserer oplevelser og attraktioner
– Videos, der tematiserer oplevelser og attraktioner

• Avancerede downloads
– mobizines, mobile magasiner om de enkelte attraktioner
– mobisodes, der tematiserer og kommenterer de enkelte 
attraktioner

– andre typer af faktuelle og fiktionsbaserede videoer og 
film



Battle of Hastings

• Battle Abbey

• Download af 5 gratis videoclips til mobiltelefonen 
via bluetooth

• Muliggør en personlig ’virtuel tur’ i Battle of 
Hastings

• Computergenereret grafik og filmoptagelser fra 
genskabelsen af Battle of Hastings i 2006

http://www.youtube.com/watch?v=m7niAprU8z4http://www.youtube.com/watch?v=m7niAprU8z4



Tjeneste- og indholdstyper

• Markedsføring
– Før: 

• viral markedsføring
• mobil marketing
• markedsføring på tværs af attraktionerne

– Under:
• slagstilbud• slagstilbud
• rabatbilletter til spisesteder
• vouchers 
• logistik/trafik/guidning

– Efter: 
• næste besøg
• relationsmarkedsføring
• årskort
• specialtilbud
• viral markedsføring



Oplevelser som købet af forventede erindringer

Forestilling om 
oplevelsen

Køb af 
oplevelsen

Begivenheden Oplevelsen Genfortælling 
af oplevelsen

TV, presse, 
personlige 
netværk, 

Virtuelle 
besøg, 

interaktive 

Lyd universer, 
3D bio, virtual 

reality 

”Det glemmer 
jeg aldrig!”

Film, billeder, 
lyd, indtalte 
besøgsnoter, 

Efterspørgselssiden

netværk, 
erindring (…)

interaktive 
hjemmesider, 
direct mailing 

(…)

reality 
museum, 
teater, 

computerspil, 
samtaler med 
personer fra 
fortiden, 
mobile 

personlige 
guides (…)

”Fantastisk!
”Jeg er i 
centrum”

(…)

besøgsnoter, 
den 

personlige 
souvenir (…)

Markedsføring: 
Image og 
kendskab

Distribution af 
oplevelsen

Tilgængelighed Produkt Erindring

Udbudssiden



Tjeneste- og indholdstyper

Analyser
• Analyser af de besøgendes adfærd og 
trafikmønstre 
– i attraktionen
– mellem attraktionerne
– i regionen– i regionen

bruges til
– målrettet markedsføring
– optimering af logistik, kødannelse

• Analyse af brug af tjenester og indhold



Tjeneste- og indholdstyper

Games
• Mobilspil, der tematiserer den enkelte attraktion
• augmented reality games og quests – dvs. 
spilstrukturer, der bruger mobilmedierne som 
platform og attraktionen som spilleplade eller 
kulissekulisse

• Eksempler
– And I saw
– Go Game (sneak and snoop, action missions, creative 
missions) 

– The movie game
– The spy game
– The Quest



Audioguide i Mols Bjerge

• På 20 forskellige kultur- og naturpunkter 
annonceres et telefonnummer, der giver kontakt 
til en biolog, historiker eller anden fagmand, der 
fortæller om, hvor man står.fortæller om, hvor man står.



iTourism – Soundtracks

Mp3-filer til download med guidede fortællinger + 
tilhørende bykort

1. En bytur i Skagen
• Byens historie gennem erindringer og fortællinger fra 

det 18. århundrede

Partnerskab: ApEx, Det hemli’ teater, VisitNordjylland
http://www.visitnordjylland.dk/danmark/da-dk/menu/turist/turistinformation/mp3/turistinfo_mp3.htm

det 18. århundrede
2. En rundtur i det historiske Aalborg

• Tjenestepigen Marie viser rundt i det historiske 
Aalborg og fortællinger historierne og om dagliglivet

3. Stygge Krumpen på Børglum Kloster og 
Voergaard Slot

1. Stygge Krumpens storhed og fald. Historien om 
Stygge Krumpen imellem reformation, bondeoprør og
magtkampe mellem kirken og kongen



Soundwalks

• The da Vinci Code Soundwalk
• Louvre

http://216.92.108.74/#http://216.92.108.74/#
http://216.92.108.74/#/TOURS/http://216.92.108.74/#/TOURS/
http://216.92.108.74/#/TOURS/davincicode/http://216.92.108.74/#/TOURS/davincicode/
http://davincicodewalk.com/en/http://davincicodewalk.com/en/



Sites & Stories soundwalks, 
Rotterdam

• Guidede ture via podcast 
• Montage-form (historisk lyd, musik, radiooptagelser og 

tekst)
• Suppleret med bog, kort, plakat, pakkede ruteforslag
• 40 bygninger markeret med nummererede skilte



• History unwired er en gåtur gennem en af Venedigs mere skjulte 
kvarterer guided via lokations-bevidste mobiltelefoner og PDAs 

• Formålet er at give en mere personlig, interaktiv oplevelse af den 
historiske by

• Der blev produceret forskellige multimedia-ture gennem Venedig 
baseret på forskellige temaer og fortalt af indfødte

History unwired, Venedig

• Baseret på figurer og historier snarere end information
• Filosofien er at udvikle ’content-driven technology’
• ”Ny teknologi for en mere bæredygtig kulturturisme”

http://web.mit.edu/frontiers/http://web.mit.edu/frontiers/
http://web.mit.edu/frontiers/english/tour.htmlhttp://web.mit.edu/frontiers/english/tour.html



• Et projekt, der undersøgte hvordan mobile 
medier og allestedsnærværende 
informationsteknologi kan bruges til at berige den 

Mobile Bristol

informationsteknologi kan bruges til at berige den 
måde indbyggere og besøgende kan opleve og 
interagere med deres fysiske omgivelser og med 
hinanden i byrummet

• Et digitalt landskab – eller et sæt af mediascapes 
– der overlejrer det fysiske landskab, og som er 
kontekst-sensitive og interaktivt



• 1831 Riot! An interactive Play for Voices

• Arnolfine

Mobile Bristol

• Arnolfine
– A description of this place as if you were someone else
(Daniel Belasco Rogers)

• CityTag



Sommerland Sjælland 
(Kreativ brug af) SMS

”SMS-styrede oplevelser” 

• Case: Sommerland Sjælland
• At gøre Sommerland Sjælland mere interaktivt• At gøre Sommerland Sjælland mere interaktivt
• ”Publikum skal ikke bare ’udsættes’ for 
fascinerende oplevelser og begivenheder – men 
skal også selv kunne gribe ind i dem og styre 
dem”

– Kåre Dyvekær



(Kreativ brug af) SMS

–Damp på toget
”I vores westernby kan du aktivere vores 
store western tog med damp. Send damp til 
29275040 og toget sender en stor røgsky 
ud. Denne service koster kun almindelig ud. Denne service koster kun almindelig 
SMS-takst.” 

–Klokke, fløjte og hæld vand på toget



Sommerland Sjælland 
(Kreativ brug af) SMS

–Gedeguf – SMS til en ged
”Vær med til at fodre de søde geder! 
I vores minizoo kan du skrive mad og sende 
til 1277. Så bliver madautomaten til 
gederne aktiveret, og der kommer en gederne aktiveret, og der kommer en 
håndfuld korn ud.

Det koster kun 5 kr. + alm. sms takst”



(Kreativ brug af) SMS

–KaninØen
”Vores speedbåde sejler rundt om en stor 
kaninØ, hvor du kan hjælpe med fodringen. 
Det er nemlig her opstillet en SMS-styret 
foderautomat. Send en SMS med teksten foderautomat. Send en SMS med teksten 
kanin til 1277, og du vil se kaninerne 
kommer op af hullerne og hen til 
foderbrættet for at spise. 

Det koster kun 2 kr. + alm. sms-takst”



Sommerland Sjælland 
(Kreativ brug af) SMS

–TeleSplash
• Teleremote
• TeleSplash ONLINE 
• Interaktiv vandkanon
• ”Du har din egen remote control i hånden –
din mobiltelefon!”



Sommerland Sjælland 
(Kreativ brug af) SMS

SMS – før, under og efter besøget
– Velkommen
– Tilbud (”Specialtilbud lige nu i bolsjekogeriet”)
– Service (”Cirkusforestilling om 20 minutter”)
– Konkurrence– Konkurrence
– Action (”Hvem kommer først til ….?”)
– Farvel

Efterfølgende
– Book en luksushytte
– Tilbud fra hele egnen



Sommerland Sjælland 
(Kreativ brug af) SMS

Involvering
Kontrol
Engagement
InteraktionInteraktion
Loyalitet

Database over kunder
Direct marketing
1000 nye hvert år



Sommerland Sjælland
(Kreativ brug af) SMS

Fremtidens 
attraktioner 

• Mini www
• Kort
• Område info
• Spil

• Gæsterne er individuelle, 
og vil have oplevelsen af 
det

• Løsningen er individuelt 
tilpassede informationer og 
på sigt aktiviteter, der 
taler, interagerer og agerer • Spil

• Facts
• Billeder
• Lyd
• Find …funktion
• Praktiske oplysninger
• Individuel oplysning baseret 

på ’historik’
• Online opkobling til 

infopersonale
• Dynamisk – Du har din egen 

guide med dig hele vejen

taler, interagerer og agerer 
ud fra historik, demografi 
og ønsker

• Gameplay så folk i parken 
kan spille mod hinanden

• Danmarks første SMS-
sommerpark

• Danmarks første Bluetooth 
service sommerpark



GPS

• GPS – Global Positioning System
• Netværksbaseret positionering
• Geocaching
• GPS Treasure Hunt• GPS Treasure Hunt
• GPS tracking



GPS

• 2025 3.2 mia GPS modtagere 
• 1.2 mia. road, 1.8 mia. personal 

GPS i alt 



Geocaching

Et underholdende adventure game for 
gps-brugere

• Enkeltpersoner eller organisationer 
opsætter caches

• De offentliggør lokationspositionerne af • De offentliggør lokationspositionerne af 
disse caches på Internettet

• GPS brugere kan så bruge 
lokationskoordinaterne til at finde disse 
caches

• Brugeren erstatter måske caches



Geocaching

Geocaching – reglerne

1. Tag noget fra cache’en
2. Læg noget i cache’en2. Læg noget i cache’en
3. Skriv om det i logbogen



GPS-tracking

GPS-tracking
• Trail mapping
• Tracke museums besøgende
• Tracke event gæster• Tracke event gæster



”Adgang til sunkne verdener”

Sunkne verdner - kulturarv på mobiltelefon

Stedsbestemt, mobil kulturarvsformidling
Maritim kulturarv i landskabet og på havbunden via 
mobiltelefoner med GPSmobiltelefoner med GPS

Oplysninger om de fund fjorden gemmer på selve 
fundstedet

Åbent for brugergenereret indhold



iTourism – Mobile Map

Med lokationen i hånden
• Lokationsbestemt og mobil turistinformation
• Via Google Maps kan virksomheder oprette 
mobilportaler

• 3.000 nordjyske attraktioner • 3.000 nordjyske attraktioner 
• Lokationsbaserede søgekriterier
• Mobile stregkoder (QR-codes) giver direkte 
adgang til det mobile net

• Mobilmap VN til 1231

Partnerskab: ApEx, More Mobile Relations, Wirtek, Netimage, VisitNordjylland



Mobile Map



Mobile Map



Semacodes

• Barcode – typisk kapacitet: 20-30 tegn
• Semacodes – kapacitet: 7089 tegn

– To-dimensionelle barcodes, QR codes (QuickResponse)
– Folk har en QR-code på deres visitkort med 
kontaktinformationer, der kan oploades til telefonen

– Lyt til en sample sang fra en CD ved at scanne en QR-– Lyt til en sample sang fra en CD ved at scanne en QR-
code, der indeholder en internetadresse der prompter 
din telefon til at loade den relevante side

– QR-koder printes på busstoppesteder, telefonen 
modtager information om busplaner, den næste bus 
ankomsttid

– Semacodes kører virtuel skattejagt



Fysiske tags

• RFID – Radio Frequency IDentification
– teknologier, der anvender radiobølger til at 
identificere mennesker og objekter

– den elektroniske eller fremtidens stregkode
– trådløs teknologi, der virker inden for ’læsbar – trådløs teknologi, der virker inden for ’læsbar 
afstand’

– RFID-tags og RFID-læser
– Anvendelser: 

• 1) optimering af forretningsprocesser 
• 2) udvikling af services
• 3) oplevelser, RFID gør det muligt at personalisere 
tjenesten



Fysiske tags

• RFID, connecting the digital and physical 
world

• Spore, moniterer, trigger events
• Active 0.5-200+ m• Active 0.5-200+ m

– Wi-Fi Active RFID
• Lower volume, higher cost

• Internal battery (life up to 8 years)

• Passive
– Passive RFID 

• Higher volume, lower cost

• No internal battery—indefinite life 

• 2015: pris mindre end 1 øre



Fysiske tags



Fysiske tags

• TaggedX
– Multimedie guide-system til museer, 
udstillinger o.l.

• PDA’er, trådløst net, server, RFID-tags
• Kontekst-bestemt information• Kontekst-bestemt information



• Oprindeligt kunst-projekt i New York
• Nu globalt offentligt kunstprojekt om lokale 
oplevelser

• Laveste fællesnævner: Klistermærker og sms-
beskeder

Yellow Arrow

beskeder
• Linke digitalt indhold til fysiske lokaliteter
• Mobil kortlægning: Den virkelige verden som 
hypertekst

• ”A kind of geographical blogging”
• M.A.A.P – Massively Authored Artistic Publication

Map your World. Publish Your Life. Create Your Journey



And I saw

– Et spil om at finde ting og lave en liste over dem
– En art skattejagt, orienteringsløb og ’I spy’
– Redskaber: en mobiltelefon + sans for observation
– Stickers med 6-cifrede koder fordelt på lokationen
– Når man ser en sticker, sender man koden til et bestemt 
telefonnummertelefonnummer

– Der skabe en on-line liste af de ting, du har set
– Priser til de deltagende (teams), der har set mest
– På det mobile web kan man se status på spillet 
– .. og en liste over, ’hvad jeg så’ 





Tjeneste- og indholdstyper

Games
• Mobilspil, der tematiserer den enkelte attraktion
• augmented reality games og quests – dvs. 
spilstrukturer, der bruger mobilmedierne som 
platform og attraktionen som spilleplade eller 
kulissekulisse

• Eksempler
– And I saw
– Go Game (sneak and snoop, action missions, creative 
missions) 

– The movie game
– The spy game
– The Quest



Pac Manhattan

• Large-scale urban game, der bruger New York City grid til 
at genskabe 80ernes Pac-Man

• En spiller udklædt som Pac-Man løber rundt på Manhattan 
for at indsamle virtuelle ’dots’, mens fire spillere udklædt 
som ghosts forsøger at fange Pac-Man før alle ’dots’ er 
indsamlet 

• Via mobiltelefoner og Wi-Fi internet-forbindelse bliver Pac-• Via mobiltelefoner og Wi-Fi internet-forbindelse bliver Pac-
Man og the ghosts track’et og broadcastet over internettet



Blast Theory
Can you see me now?

• Spil – samtidigt online og på gaden
• Spillere fra hele verden kan spille online i en virtuel by mod 

medlemmer af Blast Theory i den fysiske by
• Online kan man se Blast Theory’s ’runners’ – track’et af 

satellitter – ved siden af sin egen spiller på et kort over 
byenbyen

• På gaden kan man se online spillernes positioner på 
håndholdte computere

• Konvergens af games, internet og mobile medier

www.blasttheory.co.uk/bt/work_cysmn.htmlwww.blasttheory.co.uk/bt/work_cysmn.html



”Mulighedernes land”

Et interaktivt rollespil på Frilandsmuseet baseret på 
mobil telefon og GPS

Et digital landskab af oplevelser, der er lagt hen 
over frilandsmuseets fysiske miljøer. 

Virtuelt rollespil koblet med et fysisk miljø, hvor 
spillerne får kontekstbestemt information 
afhængig af geo-position



EGO-TRAP

Mobil-spil på Experimentariet

Kombination af mobiltelefoner (den 
besøgendes), interaktive opstillinger, leg, 

Kombination af mobiltelefoner (den 
besøgendes), interaktive opstillinger, leg, 
naturvidenskab, fortælling og læring

En fortælling/spil i 3 faser



The Go Game 

• Teamgame med 4-8 spillere
• Redskaber: mobile telefoner og det mobile net
• Missioner downloades til hver teams web-understøttede 

mobiltelefon
• Et stykke software tracker spillerne
• Spillerne løser missioner ved at sende digitale fotos og • Spillerne løser missioner ved at sende digitale fotos og 

textbeskeder til serveren
• Missioner

– 1. At løse en gåde, finde et clue inden for gamezonen
– 2. Aktør missioner: at interagere med hemmelige aktører i 

spillet
– 3. kreative missioner: åbne, fortolkende, kreative missioner: 

at skabe en særlig scene eller situation fanget på et digitalt 
billede: en reklame i 2050, etc.

http://www.thegogame.com/team/index.asphttp://www.thegogame.com/team/index.asp



ARG

ARG 
• Augmented Reality Gaming
• Alternate Reality Gaming
• Immersive gaming• Immersive gaming
• Pervasive games



ARG

ARG – Alternate Reality Gaming

”… en ny genre som blander real-life skattejagt, 
interaktiv storytelling, quests, gameplay og 
online communities”online communities”

”… disse spil er komplicerede serier af gåder, der 
involverer kodede websites, real-world clues som 
avis-annoncer, telefonopkald midt om natten fra 
game characters osv.”

En blanding af real-world aktiviteter og en 
dramatisk storyline

Og skabt for mobile medier!



ARG

ARG – Alternate Reality Gaming

”… disse spil har ofte et specifikt mål, der ikke 
alene involverer spilleren med historien og/eller alene involverer spilleren med historien og/eller 
de fiktive karakterer, men ofte forbinder dem til 
den virkelige verden og med hinanden. Mange 
game puzzles kan kun løses via samarbejde 
mellem mange spillere, og de forudsætter ofte, at 
en eller flere spillere må gå ud og finde clues eller 
andre plantede genstande i den virkelige verden”.



ARG

ARG – Alternate Reality Game
• cross-media game
• udvisker bevidst grænsen mellem in-game 
og out-of-game oplevelsen, mellem spil og 
virkelighedvirkelighed

• bruges ofte som marketing redskab for et 
produkt eller en tjeneste, dvs. guerilla 
marketing

• ”this is not a game” – TINAG
• ”nothing is as it appears”



ARG

En historie, der bliver fortalt på en ny og 
anderledes måde

• hvor de fiktive karakterer i historien pludselig 
kontakter dig, SMS’er til dig, ringer dig op

• hvor de præsenterer sig som virkelige og • hvor de præsenterer sig som virkelige og 
involverer dig i deres liv og projekter (og du evt. 
kan ændre den verden de lever i)

• og hvor der er genstande, du kan finde, som er 
vigtige for disse personer og projekter



ARG

Elementer af plotlinjen kan leveres til 
spillerne via

• E-mail
• Websites, enten åbenlyse eller tilsyneladende 
uskyldigeuskyldige

• Opkald til spillerens telefon
• Post
• Avisartikler eller annoncer
• Chat/instant messaging
• Real world artifacts relateret til game’et
• Real world events



Kulturarv –
Industrikultur
Kulturarvsstyrelsens 
kulturarvskommuner



ARGborg

ARGborg spillene
ARGs: Augmented Reality Games
• DACman
• Vera fra Vestbyen• Vera fra Vestbyen
• Vikingeruten



Målsætning

• Fortid
– At formidle og skabe interesse for Aalborgs 
industrihistorie

• Nutid• Nutid
– At skabe forståelse for dens betydning for 
den by vi ser i dag og for kvaliteterne ved 
byens fysiske kulturarv

• Fremtid
– Og at inspirere til involvering i 
planprocesserne



Rammer

Overordnet koncept:

• Ud på lokaliteten
• Være fysisk aktive
• Forholde sig til og tage stilling til den faste 
kulturarv og byplanlægning

• Lære og opleve noget om sammenhængen 
mellem fortid, nutid og fremtid



Rammer

Overordnet indhold:

Formidling af sammenhænge mellem 
industrianlæggets udformning, 
produktionstekniske forudsætninger og det 
arbejdsliv, det har udgjort rammen om.



D.A.C. 
Dansk Andels Cementfabrik

DACMAN



DACMAN
- et spil om industrikultur og kulturarv



DACMAN 

- et spil om industrikultur og kulturarv

’Historiens Dag’ 

3. juni, 2007



Teknologisk baserer DACMAN sig på:
• Mobiltelefoni
• SMS
• IVR – Interactive Voice Response
• Fysiske poster



DAC-MAN - PlotDAC-MAN - Plot
DACMAN – en tidligere arbejder på DAC –
vandrer hvileløst rundt i området af frygt 
for, at sporene efter hans skat/arv skal 
forsvinde, inden nogen finder den. 

Spillet munder ud i, at deltagerne skal 
formulere deres bud på, hvad der er 
DACMAN’s arv/skat, hvordan den skal 
bevares, og hvad den skal bruges til.



Post 5: Bænken på stien

Sæt dig ned på bænken, kammerat, og slap af et øjeblik. Kig 
ud over Limfjorden. Den er den samme som dengang. 
Altid den samme. Jeg og mine arbejdskammerater kiggede 
mange gange ud over fjorden på en arbejdsdag. Det gav 
fred og ro i sjælen i mellem det hårde arbejde. Men 
hvorfor hedder Limfjorden egentlig ’Limfjorden’?hvorfor hedder Limfjorden egentlig ’Limfjorden’?

– A. Limfjorden var i vikingetiden en hvidgrøn algesuppe, 
der havde konsistens som lim? 
Send sms med DACMAN 3A til 1231

– B. Lim betyder bindemiddel, og Limfjorden var bindemidlet 
mellem Vesterhavet og Kattegat?
Send sms med DACMAN 3B til 1231

– C. Lim betyder kalk, og Limfjorden betyder kalkfjorden på 
grund af de mange forekomster af kalk og kridt i området?
Send sms med DACMAN 3C til 1231



Post 13: DAC-film
Se filmen. Der er ca. 4 minutters klip, der bliver gentaget. 
Læg godt mærke til, hvad der sker, og hvad der bliver 
sagt. Jeg er med på et kort klip i filmen. Hvis du kigger 
godt efter kan du få et glimt af mig, DACMAN. Men det 
er ikke det, der skal opklares her. Derimod: hvad blev 
kabelbanen over jernbanen og Thistedvej brugt til?

– A. Til at fragte cementarbejderne op til fabrikkens 
skisportssted på Lindholm høje?  
Send sms med DACMAN 10A til 1231Send sms med DACMAN 10A til 1231

– B. Til at fragte kridt ned til DAC fabrikken?
Send sms med DACMAN 10B til 1231

– C. Til at fragte ler ned til DAC fabrikken? 
Send sms med DACMAN 10C til 1231



DACMAN - Reaktioner

”Det var rigtig sjovt og spændende! Og man lærte også 
meget af det! Mvh Rikke”

”det var mega sjovt og lærerigt”
”jeg synes det har været rigtig sjovt-genialt”
”mega fedt, vi er lokale men har set steder og hørt historier 

vi ik kendte, spændende opbygning”

’sjovt’, ’spændende’, 
dvs. oplevelsesorienteret og underholdende

’lærerigt’ og ’kendskab til nye historie’, 
dvs. transformerende

DAC’s cementsilo, ”Katedralen”  45%
DAC’s direktørbolig på Thistedvej 13%
Den rå strandkant  13%



2. & 3. fase

• Dacman2
–24/7/365
–Uden fysiske poster eller bemanding–Uden fysiske poster eller bemanding

• Vera fra Vestbyen



Vera fra Vestbyen
• En skattejagt, der skal finde Veras fortid
• Lokaliseret på sydsiden af fjorden i 
Vestbyen: Vesterbro, Skråen, Spritfabrikken,
Jernbanen, Gåsepigen, Cimbertyren



Hvad har vi gjort?

• Metode til borgerinddragelse / 
brugerinvolvering
– planprocesser
– nye målgrupper

• Metode til kulturarvsformidling
– deltagende, involverende, oplevelsesbaseret
– ’skriver brugeren ind i historien’ 
– narrativ, sammenhængende, underholdende

• Metode til læring og formidling
– på de unges eget medie



’Næste fase’

• Udvikling af flere kulturarvs realitets-
spil
– ’Oplevelsesbyen’ – Bretteville
– ’Østre havn’– ’Østre havn’
– ’Midtbyen’



’Næste fase’

ARGborg

Aalborg som alternate reality game byAalborg som alternate reality game by



Vikingeruten

• Augmented reality games med 
udgangspunkt i 

• Aggersborg
• Fyrkat• Fyrkat
• Lindholm Høje
• Sebbersund



Vikingeruten



Vikingeruten



Vikingeruten

DownloadcenterDownloadcenter

Kombination afKombination af

IVR & SMSIVR & SMS

BluetoothBluetooth downloadcenterdownloadcenter



Vikingeruten

• SMS’er• SMS’er
• IVR (Interactive Voice Response)
• Bluetooth downloadcenter




