Island lanserar "Ask Guðmundur", världens första mänskliga
sökmotor
REYKJAVIK, Island, 28 april 2015/PRNewswire/ -Unik tjänst erbjuder en personlig sökplattform, så att turister kan upptäcka landets dolda
hemligheter






Inspired By Iceland lanserar "Ask Guðmundur", världens första mänskliga sökmotor,
som välkomnar frågor från världen #AskGuðmundur #IcelandSecret
Tjänsten erbjuder ett mänskligt alternativ till traditionella sökmotorer på nätet. Sju
islänningar med namnet Guðmundur (män) eller Guðmunda (kvinnor) i hela Island
anmälde sig för rollen och erbjuder insiderkunskap, råd och lokala hemligheter till
turister, som vill få den ultimata Island-upplevelsen
Tjänsten syftar till att utbilda turister i Islands mångfald under alla årstider samt i olika
aktiviteter och upplevelser över hela landet
Guðmundur är ett av de mest populära namnen på Island. Över 4 303 personer av 329
100 invånare delar namnet Guðmundur eller Guðmunda

Island är känt för sin välkomnande anda och har i dag lanserat en unik internettjänst med en
skillnad – Ask Guðmundur, världens första mänskliga sökmotor.
Klicka här för att se Multimedia News Release:
http://www.multivu.com/players/English/7512351-ask-guomundur-human-search-engine/
Den utpräglat isländska och verkligt personliga tjänsten kommer att ha särskilda representanter
från var och en av Islands sju regioner, som erbjuder världen sin insiderkunskap via Inspired By
Icelands sociala medieplattformar (Twitter, Facebook och YouTube). Varje representant delar
namnet Guðmundur eller Guðmunda; ett av landets mest populära förnamn i dag. Över 4 000
män och kvinnor bär detta namn.
Tjänsten sparkar igång i dag med Guðmundur i norr: Guðmundur Karl Jónsson, en entusiastisk
skidåkare och golfälskare som kommer att uppmuntra människor från hela världen att skicka in
sina mest brännande frågor om Island, från "Vilket är det bästa stället att besöka i norr?" till "Är
det alltid kallt på Island?".
Inga Hlín Pálsdóttir, chef för turism och kreativa branscher på Promote Iceland säger:
"Så många människor har frågor om vårt underbara land, så varför fråga en dator när du kan
fråga Guðmundur? Vi hoppas att världen kommer att använda den här nya, personliga tjänsten
och dela sina frågor med vår mänskliga sökmotor. Vi vill erbjuda ett personligt förhållningssätt
i allt vi gör, och den här tjänsten erbjuder just detta. Var och en av våra sju Guðmundurs är
specialist i sin region och entusiastisk över att besvara världens frågor om Island på ett riktigt

mänskligt sätt. Island är ett litet land med en mängd hemligheter, och nu kommer Ask
Guðmundur att hjälpa oss att dela dessa med världen."
Ask Guðmundur är nu öppet för frågor och kommer att pågå från våren till hösten. Frågor kan
ställas via Inspired By Icelands Facebook, Twitter (hashtag #AskGudmundur). Veckovisa
videoklipp kommer att sändas på YouTube.
Guðmundur Karl Jónsson; norra Islands Guðmundur kommenterar:
"Vi gillar att göra saker annorlunda här på Island, så när jag hörde om den här kampanjen från
Inspired By Iceland ville jag engagera mig. Eftersom vi är en verkligt mänsklig sökmotor
kommer vi inte att svara på alla frågor, och några svar kan behöva begrundas längre än andra.
De jag inte kan besvara själv kommer jag att fråga mina vänner och min familj om. Vi ser fram
emot att höra vad folk mest vill veta om vårt hänförande Island."
Information till redaktionen
Inspired By Iceland
Inspired by Iceland är en offentlig-privat samverkan mellan den isländska regeringen, staden
Reykjavik, Isländska resebranschens förening, Landsbankinn, Icelandair och andra ledande
företag inom isländsk turism. Promote Iceland är utvecklare och verkställande organ för
kampanjen.
För mer information, besök:
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
För att planera din resa, besök http://www.inspiredbyiceland.com/planyourstay/
För fler hemligheter och mer information om den hemliga resan samt landets befolkning och
platser, besök http://www.inspiredbyiceland.com/blog
Promote Iceland http://www.promoteiceland.is

För pressfrågor, kontakta Laura Hind på The Brooklyn Brothers på +44-2072926200 eller skicka
e-posta till Iceland@thebrooklynbrothers.com
Källa: Inspired by Iceland

