Island lanserer "Spør Guðmundur", verdens første menneskelige søkemotor
REYKJAVIK på Island, den 28. april 2015/PRNewswire/ -En unik tjeneste tilbyr en personlig søkeplattform så turister kan finne landets skjulte
hemmeligheter






Inspired By Iceland lanserer "Spør Guðmundur", verdens første menneskelige
søkemotor, som tar imot spørsmål fra hele verden. #AskGuðmundur
#IcelandSecret
Syv islendinger som heter Guðmundur (menn) eller Guðmunda (kvinner) over
hele Island meldte seg frivillig til rollen om å tilby et menneskelig alternativ til
tradisjonelle elektroniske søkemotorer. De tilbyr lokalkunnskap, råd og lokale
hemmeligheter til turister som ønsker den best mulige opplevelsen på Island
Tjenesten har som mål at turistene skal få høre om Islands mangfold, uansett
årstid, og ulike aktiviteter og opplevelser over hele landet
Guðmundur er en av de mest populære navnene på Island. Over 4 303
mennesker av en total befolkning på 329 100 har navnet Guðmundur eller
Guðmunda

Island, kjent for sin gjestfrihet, har i dag lansert en unik Internett-tjeneste med en
forskjell; spør Guðmundur, verdens første menneskelige søkemotor.
Klikk her for å se multimediapresentasjonen:
http://www.multivu.com/players/English/7512351-ask-guomundur-human-searchengine/
Den særdeles islandske og virkelig personlige tjenesten omfatter spesielle
representanter fra hver av Islands syv regioner. De tilbyr sin lokalkunnskap til verden via
Inspirered by Icelands sosiale medieplattformer (Twitter, Facebook og YouTube). Hver
representant har navnet Gudmundur eller Guðmunda, som for tiden er blant de mest
populære fornavnene i landet. Over 4 000 menn og kvinner har akkurat det navnet.
Tjenesten vil sparkes i gang i dag med Guðmundur fra nord, Guðmundur Karl Jonsson,
en ivrig skiløper og golfentusiast. Han vil oppmuntre folk fra hele verden til å sende inn
sine mest prekære spørsmål om Island, fra "Hvor i nord er det beste stedet å besøke?"
til "Er det alltid kaldt på Island?".
Inga Hlín Pálsdóttir, sjef for turisme og kreative yrker i Promote Iceland uttalte:
"Veldig mange mennesker har spørsmål om det fantastiske landet vårt. Men hvorfor
spørre en datamaskin når du kan spørre Guðmundur? Vi håper at hele verden vil
omfavne denne nye, personlige tjenesten, og at de vil sende inn spørsmålene sine til
vår menneskelige søkemotor. Vi liker å tilby en personlig tilnærming i alt vi gjør, og

denne tjenesten tilbyr nettopp det. Hver av våre syv Guðmundur-er er spesialist i sin
region, og klar til å ta imot spørsmål fra hele verden om Island, på en virkelig
menneskelig måte. Island er et lite land med et vell av hemmeligheter, og nå vil Spør
Guðmundur hjelpe oss å dele dem med resten av verden."
Spør Guðmundur er klar til å ta imot spørsmål, og er åpen fra våren til høsten.
Spørsmålene kan sendes inn via Inspired By Icelands Facebook, Twitter (hashtag
#AskGudmundur) og ukentlige videoer på YouTube.
Guðmundur Karl Jónsson, Guðmundur fra nord, forteller:
"Vi liker å gjøre ting annerledes her på Island, så da jeg hørte om denne kampanjen fra
Inspired By Iceland, ønsket jeg å delta. Siden vi er en virkelig menneskelig søkemotor
kan vi ikke besvare alle spørsmålene, og noen svar må vi kanskje gruble på lenger enn
andre. De som jeg ikke kan svare på selv vil jeg vil sende til mine venner og min
familie. Vi ser frem til å høre hva folk flest ønsker å vite om vårt fantastiske Island."
Merknad til redaktøren
Inspired By Iceland
Inspired by Iceland er et offentlig eid privat partnerskap mellom den islandske
regjeringen, Reykjavik by, den islandske reisebransjeforeningen, Landsbankinn,
Icelandair og andre ledende selskaper innen islandsk turisme. Promote Iceland er
utvikleren og hoveddeltageren i kampanjen.
Hvis du vil vite mer, kan du besøke:
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
For å planlegge turen din, besøk: http:/www.inspiredbyiceland.com/planyourstay/
For flere hemmeligheter og informasjon om den hemmelige turen og dets folk og steder
kan du gå tilhttp://www.inspiredbyiceland.com/blog

Promote Iceland http://www.promoteiceland.is
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