
Islanti lanseeraa "Ask Guðmundur" -sovelluksen, maailman 
ensimmäisen inhimillisen hakukoneen 

REYKJAVIK, Islanti, 28. huhtikuuta 2015/PRNewswire/ --  

Tämä ainutlaatuinen palvelu tarjoaa turisteille hakuympäristön, jossa he voivat etsiä maan 
kätkettyjä salaisuuksia   

 Inspired By Iceland lanseeraa "Ask Guðmundur" -sovelluksen, maailman ensimmäisen 
inhimillisen hakukoneen, toivottaen kysymykset tervetulleeksi kautta maailman 
#AskGuðmundur #IcelandSecret 

 Seitsemän islantilaista henkilöä nimeltään Guðmundur (mies) tai Guðmunda (nainen) eri 
puolilta Islantia ilmoittautui vapaaehtoiseksi tähän rooliin mahdollistaen inhimillisen 
vaihtoehdon perinteisille Internet-hakukoneille. He tarjoavat sisäpiirin tietoja, neuvoja ja 
paikallisia salaisuuksia turisteille, jotka tavoittelevat parasta mahdollista Islannin 
kokemusta 

 Palvelun tarjoitus on kertoa turisteille Islannin moninaisuudesta kaikkina vuodenaikoina 
sekä erilaisista tapahtumista ja kokemuksista kautta maan 

 Guðmundur on yksi Islannin suosituimmista nimistä. Yli 4 303 henkilöä 329 100 hengen 
väestöstä on nimeltään Guðmundur tai Guðmunda 

Islanti, joka tunnetaan avoimesta hengestään, on lanseerannut tänään ainutlaatuisen ja erikoisen 
Internet-palvelun Ask Guðmundur, maailman ensimmäisen inhimillisen hakukoneen. 

Voit katsella multimediauutisia napsauttamalla tästä: 

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

Tässä tyypillisesti islantilaisessa ja todella hauskassa palvelussa kultakin Islannin seitsemältä 
alueelta kotoisin olevat edustajat tarjoavat sisäpiirin tietoja maailmalle Inspired By Icelandin 
yhteisömediaympäristöissä (Twitter, Facebook ja YouTube). Kunkin edustajan nimi on 
Guðmundur tai Guðmunda, jotka ovat tällä hetkellä maan suosituimpia etunimiä. Nimiä kantaa 
yli 4 000 miestä ja naista. 

Palvelu aloittaa toimintansa tänään edustajanaan pohjoisen Guðmundur, Guðmundur Karl 
Jónsson, innokas hiihtäjä ja golfinpelaaja, joka kannustaa ihmisiä kautta maailman lähettämään 
polttavia kysymyksiä Islannista, kuten "Missä kannattaa käydä pohjoisessa?" tai "Onko 
Islannissa aina kylmä?".   

Inga Hlín Pálsdóttir, johtaja, Tourism & Creative Industries, Promote Iceland, sanoi:  

"Niin monella on kysyttävää kauniista maastamme. Miksi kysyä tietokoneelta, kun voi kysyä 
Guðmundurilta? Toivomme, että maailma toivottaa tervetulleeksi tämän uuden henkilökohtaisen 
palvelun ja jakaa kysymyksensä meidän inhimillisen hakukoneemme kanssa.  Haluamme tarjota 
kaikessa henkilökohtaista palvelua, ja tämä palvelu tekee juuri niin. Kukin seitsemästä 



Guðmundurista on alueensa asiantuntija ja vastaa mielellään maailman kysymyksiin Islannista 
todella inhimillisellä tavalla. Islanti on pieni maa, jolla on monia salaisuuksia, ja nyt Ask 
Guðmundur auttaa meitä jakamaan ne muun maailman kanssa."  

Ask Guðmundur on nyt avoinna kysymyksille ja saatavilla keväästä syksyyn. Kysymyksiä voi 
lähettää Inspired By Icelandin Facebook-sivun tai Twitterin (hash-tunniste #AskGudmundur) 
kautta, ja videoita lisätään viikoittain YouTubeen. 

Guðmundur Karl Jónsson, pohjoisen Guðmundur, kommentoi:  

"Teemme asiat täällä Islannissa mielellämme omalla tavallamme, joten kun kuulin tästä Inspired 
By Icelandin kampanjasta, halusin osallistua siihen. Koska olemme todella inhimillinen 
hakukone, emme voi vastata jokaiseen kysymykseen, ja joitain vastauksia saatetaan pohtia 
kauemmin kuin muita. Jos en osaa vastata kysymykseen itse, pyydän ystäviltäni ja perheeltäni 
neuvoa. Odotamme innolla kuulevamme, mitä ihmiset haluavat tietää eniten upeasta 
Islannistamme."  

Huomautuksia toimittajille  

Inspired By Iceland  

Inspired by Iceland on julkisen ja yksityisen sektorin yhteiskumppanuushanke, johon osallistuu 
Islannin hallitus, Reykjavikin kaupunki, Icelandic Travel Industry Association, Landsbankinn, 
Icelandair ja muita Islannin johtavia matkailuyrityksiä. Promote Iceland on kampanjan kehittäjä 
ja sen toimeenpaneva elin. 

Lisätietoja on osoitteessa:   

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  

Voit suunnitella matkaasi osoitteessa http://www.inspiredbyiceland.com/planyourstay/   

Lisää salaisuuksia ja tietoja salaisesta retkestä ja sen ihmisistä ja paikoista on osoitteessa 
http://www.inspiredbyiceland.com/blog 



Promote Iceland http://www.promoteiceland.is 

Median yhteyshenkilönä toimii Laura Hind, The Brooklyn Brothers. Häneen voi ottaa yhteyttä 
puhelimitse +44-2072926200 tai sähköpostitse Iceland@thebrooklynbrothers.com 

Lähde: Inspired by Iceland 


