
Djuren-i-luren
Stärker besöksupplevelser – skapar relationer!



Värdehöjande mobiltjänst för djurparker 
och annan besöksnäring

• Platsbaserad information i mobilen

• Utbildar och engagerar besökarna

• Kompletterar skyltar med aktuell info om individerna i hägnet, 
matning, ungar, tillhåll

• Förstärker med bilder, film, ljud och fördjupad fakta

• Samlar in besökarnas egna observationer

• Flera språk i mobilen

• Karta över området

• Quiz och parkerbjudanden

• Dela i sociala medier



Varför Djuren-i-luren?

• Engagerar besökarna på besökarnas villkor

• Alltid uppdaterad information

• Kostnads- och tidseffektivt informationsverktyg

• Underlättar för parkpersonalen

• Enkel och blixtsnabb informationshantering

• Förstärker parkens egna marknadsföring

• Anpassad till modernt användarbeteende

• Skapar en kanal för fortsatt besöksrelation



Kan också användas internt

• Felrapportering

• Utfodrings- och skötselanvisningar

• Djurjournaler

• Kartor

• Kontaktinformation

• ...



Enkel installation

• Ni pekar ut var information behövs på en karta

• Ni bestämmer vilken information ni vill ha på 
varje ställe

• Tillsammans bestämmer vi oss för bästa 
accessmetod/kanal (se nästa bild)

• Vi installerar accesspunkter och kopplar till 
information som ska publiceras

• Ni får ert eget konto för fortsatt redigering av 
informationen



Accessmetoder

• QR-koder: 2-dimensionella streckkoder

• Beacons: Små ”radiofyrar” som sänder ut en identitet

• Geofencing: Inramning av områden via GPS

• I alla fallen kan samma information nås via CliqTags



Upplägg för Djuren-i-luren

• Startkostnad för grunddesign och första publicering av innehåll, 
baserat på era önskemål

• Årligt abonnemang på tjänsten

• Löpande underhåll på retainerbasis

• Fast pris för extra app med eget varumärke

• Möjlighet till integration av QR-kods-, beacon-
och geofencing-stöd i en befintlig app



Mer information

• Djuren-i-luren är ett samarbete mellan Affärslyft 
och Abiro

• Affärslyft för demo och upplägg av tjänsten
eller kontakta eva.marnfeldt@affarslyft.se

• Abiro erbjuder CliqTags, som är en plattform för 
mobilt innehåll

http://affarslyft.se/
mailto:eva.marnfeldt@affarslyft.se
http://abiro.com/
http://cliqtags.com/

