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IDÉ
Varde Miniby ønsker at udvikle en interaktiv aktivitet, hvor gæsterne på deres tur rundt i minibyen vil
opleve Vardes historie gennem små videoer med indbyggere fra Varde anno 1866.
Ved udvalgte huse placeres en sender, der sender signal til de mobiltelefoner, der befinder sig i en kort
radius fra senderen. Disse ’beacons’ placeres inde i husene, så de vil ikke være synlige for gæsterne.
Signalet opfanges på smartphone eller IPad/tablet, når gæsterne har downloaded en gratis app.

FORMÅL
Formålet med projektet er dels at give gæsterne i Varde Miniby en ny og anderledes oplevelse dels at skabe
større bevågenhed omkring minibyen ved at bruge MINI HISTORIER til markedsføringaktiviteter i 2019. Det
vil i sidste ende give flere gæster i minibyen.

LEVERANDØR
Den lokale softwareudvikler, Pangea Rocks har allerede udviklet appen, Aratag, som opfylder vores
softwarebehov. Dette betyder, at vi sparer udviklingsomkostninger. App’en er allerede implementeret hos
NORDSØEN, OCEARIUM i Hirtshals, Økolariet m.fl.

ØKONOMI
Vi har en del ressourcer in house, så anlægsomkostningerne er begrænsede:
Research og replikskrivning
Implementering af software, beacons, oplæring i CMS system m.m.
Markedsføring
Leje af kostumer
Skuespillere
Tysk/engelsk versionering
Lyd og lys produktion

0.30.000,20.000,3.000,6.000,6.000,10.000,-

Total

75.000,-

De oplyste priser er eksl. moms.
Vi forventer, at der efter 4-5 år skal udvikles og indspilles nye historie. Dette vil være forholdsvis billigt, når
vi først har implementeret systemet.
Der vil være en årlig udgift på 2.500,- kr. til licens på Aratag app’en.
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Finanseringsplan
Projektets totalbeløb

75.000,-

Vi håber, at få hele beløbet dækket gennem Byrådets udviklingspulje.

Tidsplan
Det forventes, at aktiviteten vil være klar ved sæsonåbning den 11. maj 2019.
Januar
Februar – marts
Primo april
Ultimo april

Indgåelse af aftale med Pangea Rocks
Research, casting og replikskrivning
Optagelse af videoer
Redigering og implementering

Udviklingspuljens kriterier:
Vi i Naturen
Projektet relaterer sig til Varde Kommunes vision ”Vi i naturen” ved placeringen i Arnbjergparken. MINI
HISTORIER vil bringe flere turister og vardensere i minibyen. I 2019 har Varde Miniby planer om at skabe en
synergi mellem minibyen og de omkringliggende attratktioner. Der er bl.a. lavet aftale en placering af et
”blikfangs-minihus” i Varde Sommerland området. Vi vil v.h.a. plancher i minibyen gøre opmærksom på
området omkring Varde Sommerland, Varde LOOP m.m.

Markedsføringsmæssig værdi
Projektet vil blive synliggjort i foldere, lokale og nationale medier og på de sociale medier. MINI HISTORIER
vil være med til at fortælle den gode historie om Varde. Vi forventer at den øgede markedsføring vil
tiltrække flere gæster.

Erhvervsrelateret potentiale
Vi har entreret med en lokal softwareudviklervirksomhed, Pangea Rocks, som allerede på nuværende
tidspunkt er i gang hos flere turistattraktioner i Danmark. Til optagelse af videoerne forventer vi at bruge
skuespillere fra 7-kanten og lokale efterskoler.
Dette vil være med til at give projektet en lokal forankring.
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Udvikling
Projektet vil være med til at udvikle Varde Miniby. Da husene jo af natur er meget stationære, må vi tænke
alternativt for at skabe en udvikling. Vi har i flere år talt om at lave en interaktiv aktivitet for gæsterne, men
dette er ofte strandet på økonomien. Nu har teknologien indhentet os, og der er skabt mulighed for at lave
en spændende og tidssvarende aktivitet til et rimeligt budget.

Nytænkning
MINI HISTORIER er en ny måde at tænke formidling.
Gæsterne vil opleve en større sammenhæng mellem Varde indre by og Varde Miniby. Vi forventer, at
aktiviteten vil give gæsterne større forståelse for og interesse i at gå en tur i de små gader i centrum efter
besøget i minibyen.
Ved at bruge videoer som formidling skaber vi en større interesse hos børnefamilier og yngre gæster,
hvilket vil giver os mulighed for at målrette vores markedsføringsaktiviteter mod netop disse målgrupper.

