
Island lancerer 'Ask Guðmundur', verdens første 
menneskelige søgemaskine 

REYKJAVIK, Island, 28. april, 2015/PRNewswire/ --  

En unik service tilbyder en personlig søgeplatform til turister, der leder efter landets skjulte 
hemmeligheder   

 Inspired By Iceland lancerer 'Ask Guðmundur', verdens første menneskelige søgemaskine 
og inviterer spørgsmål fra hele verden #AskGuðmundur #IcelandSecret 

 Som et tilbud om et menneskeligt alternativ til traditionelle online søgemaskiner var der 
syv islændinge med navnet Guðmundur (mand) eller Guðmunda (kvinde) på tværs af 
Island, der meldte sig frivilligt til rollen med tilbud om insiderviden, rådgivning og lokale 
hemmeligheder til turister, der ønsker den ultimative oplevelse i Island 

 Tjenesten sigter på at forklare turister om diversiteten i Island på alle årstider og de 
forskellige aktiviteter og oplevelser på tværs af landet 

 Guðmundur er et af de mest populære navne i Island. Der er over 4.303 personer ud af en 
befolkning på 329.100, der deler navnet Guðmundur eller Guðmunda 

Island, der er kendt for sin imødekommende holdning, har i dag lanceret en unik internettjeneste 
med en væsentlig forskel: Ask Guðmundur, verdens første menneskelige søgemaskine. 

Klik her for at se multimediepressemeddelelsen: 

http://www.multivu.com/players/English/7512351-ask-guomundur-human-search-engine/ 

Den afgjort islandske og virkelig personlige tjeneste vil have særlige repræsentanter for hver af 
Islands syv regioner, der tilbyder deres insiderviden til hele omverdenen via Inspired By Icelands 
sociale medieplatforme (Twitter, Facebook og YouTube). Alle repræsentanterne har navnet 
Guðmundur eller Guðmunda til fælles, og det er i øjeblikket et af de mest populære fornavne 
med over 4.000 mænd og kvinder, der hedder det. 

Tjenesten starter i dag med Guðmundur fra Nord, Guðmundur Karl Jónsson, en habil skiløber og 
golffan, der vil opfordre mennesker fra hele verden til at indsende deres mest brændende 
spørgsmål om Island, lige fra 'Hvad er det bedste sted at besøge i Nord? til 'Er det altid koldt i 
Island?'.   

Inga Hlín Pálsdóttir, direktør for Tourism & Creative Industries hos Promote Iceland, 
sagde:  

"Der er så mange mennesker, der har spørgsmål om vores vidunderlige land, så hvorfor spørge 
en computer, når du kan spørge Guðmundur? Vi håber, at hele verden vil tage godt imod denne 
nye, personlige tjeneste og vil dele deres spørgsmål med vores menneskelige søgemaskine.  Vi vil 
gerne tilbyde en personlig tilgang i alt, hvad vi foretager os, og det er netop, hvad denne tjeneste 
tilbyder. Hver eneste af vores syv Guðmundurer er specialister i deres egen region og er opsat 



på at besvare hele verdens spørgsmål om Island på en virkelig menneskelig måde. Island er et 
lille land med et væld af hemmeligheder, og nu vil Ask Guðmundur hjælpe os med at dele dem 
med hele verden."  

Ask Guðmundur er nu åben for spørgsmål og kører fra foråret til efteråret. Spørgsmål kan 
indsendes via Inspired By Icelands Facebook, Twitter (hashtag #AskGudmundur), og der bliver 
ugentligt lagt videoer på YouTube. 

Guðmundur Karl Jónsson, Guðmundur fra Nord, har følgende kommentarer:  

"Vi kan lide at gøre ting på en anden måde her i Island, så da jeg hørte om denne kampagne fra 
Inspired By Iceland, ønskede jeg at blive inddraget. Som en virkelig menneskelig søgemaskine 
giver vi ikke svar på alle spørgsmål, og nogle svar kan kræve nærmere undersøgelse i længere 
tid end andre. Dem, jeg ikke selv kan svare på, tager jeg med til mine venner og familie. Vi ser 
frem til at høre, hvad folk mest af alt ønsker at vide om vores betagende Island."  

Bemærkninger til redaktionen  

Inspired By Iceland  

Inspired by Iceland er et offentligt-privat partnerskab indgået mellem den islandske stat, byen 
Reykjavik, den islandske rejsebrancheforening, Landsbankinn, Icelandair og andre ledende 
selskaber inden for islandsk turisme. Promote Iceland står for udviklingen og udførelsen af denne 
kampagne. 

For yderligere oplysninger, besøg:   

Inspired By Iceland http://www.inspiredbyiceland.com 

#AskGuðmundur 

#Icelandsecret 

Youtube - https://www.youtube.com/user/inspiredbyiceland  

Twitter - @icelandinspired  

Facebook - http://www.facebook.com/inspiredbyiceland  

Instagram - Inspiredbyiceland  

Planlæg din rejse ved at besøge http://www.inspiredbyiceland.com/planyourstay/   

For flere hemmeligheder og oplysninger om den hemmelige tur og dens mennesker bedes du 
besøge http://www.inspiredbyiceland.com/blog 



Promote Iceland http://www.promoteiceland.is 

Medieforespørgsler bedes rettet til Laura Hind hos The Brooklyn Brothers på +44-2072926200 
eller e-mail Iceland@thebrooklynbrothers.com 

Kilde: Inspired by Iceland 


