
Fra kjøretur til hyggetur. Gjør bilturen til en hyggelig stund for hele familien.



Thomas Klakegg

Prosessleder


Entusiastisk og målrettet person, som 
tar ansvar og holder engasjement 

lettgående

Teamet vårt består av varierte mennesker, og vi bruker dette til vår fordel. Hos oss finner du nemlig både menneskekjennere, teknisk dyktige, nysgjerrige og kreative sjeler.


Vi har blant annet erfaring innen journalistikk, research, audiovisuell fortellinger og flerkameraproduksjoner.    

Caroline Jensen Dahle

Intervjuer


Engasjert og livlig person, som alltid 
søker gode brukerløsninger og godt 

innhold

Sanna Kimsås

Innholdsdesigner


Dedikert og strukturell person, som 
liker å finne brukervennlige 

designløsninger

Sindre Hjelmen

Appdesigner


Løsningsorientert og pliktoppfyllende 
person, som er teknisk dyktig og flink 

på formgivning. 

Giancarlo Gutierrez

Videosjef


Kreativ og nytenkende person, som 
er dyktig og engasjert i 

audiovisualisering



PROBLEM:

Unger er utålmodige og rastlause, spesielt på biltur - for eksempel på vei til hytta. Gjerne 
gruer en seg ekstra mye, eller lar være å ta turer. Barn og voksne har gjerne også blikket 
vendt ned til telefonen, og glemmer verdenen utenfor, og hverandre i bilen.

Kultur- og lokalkunnskap går tapt for de neste generasjonene. For barnefamilier mangler 
gjerne bilturer tilstrekkelig underholdning, som underholder hele familien, og beriker. 



LØSNING:

Hyggetur er en app for hele familien, som skaper harmoni og stimuli for barn og voksne under 
kjøreturer. Brukerne blir underholdt med funfacts, quizer, lek, og konkurranser knyttet til 
områdene langs ruta de kjører til hytta. 

Tjenesten vil ikke bare skape harmoni for en ellers stressende situasjon, men også ivareta 
lokal- og kulturkunnskap ved å få blikkene vendt opp fra mobilen, og ut mot omverdenen. 

“Synes dette høres kult ut. Kan jo hende 
at det å kjøre bil blir gøy, jeg hater å 

kjøre bil.”



Adrian Johnsen, barnehagebarn, 
ideell bruker


“En app som går ut på at barn ikke må 
se på en skjerm, at andre sanser blir 
stimulert, at de kan lære, le, snakke 
med hverandre og oss som foreldre. 

Perfekt.”



Helene Hammer, ettbarnsmor, ideell 
kunde 


“Dette er en app som kan hjelpe Norge, 
og øke lokal fortjeneste ved å sette fokus 

på ting vi allerede har i landet.”



Margareth Idsø, daglig leder i 
Nordsjovegen, annonsør




Hvordan fungerer appen?

1. Logg inn eller registrer 
bruker

6. Velg ikonbilde, lydfil og 
tekst til pin

7. Spill inn lyd, og rediger 
start/slutt

7. Filtrér innhold, og 
planlegg kjøreturen etter

5. Velg lokasjon etter 
plusstegnet, og lag egen pin

2. Nærmeste pin dukker 
automatisk opp, trykk på 

noten for å spille av

3. Trykk på bilen for å skru 
på automatisk avspilling

3. Under profilknappen 
finner du info om profilen 

din








