
Idé og koncept 
 
WIFI er en stor del af vores hverdag, og vi kan stort set ikke leve uden det. Derfor 
tilbyder mange caféer gratis WIFI til deres kunder. Det er netop her vi vil fange og 
oplyse dem omkring sundhedsskaden ved radiofrekvent stråling, som b.la. WIFI 
udskiller.  
 
Indsigt: Mange studerende mødes på caféer for at læse eller fordybe sig i andet arbe-
jde og her er det vigtig at komme koble sin computer på WIFI.  
 
Vi vil lave et samarbejde med Espresso Houe; Danmarks største kaffekæde. Som 
mange andre tilbyder de gratis WIFI. Vi vil med vores idé have brugeren til at ac-
ceptere nogle lidt opsigtsvækkende facts for at få lov til at bruge deres WIFI. Disse 
facts bygger på information fra Rådet for Helbredssikker Telekommunikation. Bru-
geren vil blive overrasket over at blive mødt med denne information, men nødsaget 
til at læse videre så de kan få deres WIFI- fix. Efter de har accepteret vilkårene, vil de 
blive ført videre til vores kampagneside, hvor de kan læse mere om hvilke forholds-
regler de kan tage, hvad radiofrekvent stråling er og deltage i en større debat.  
 
Vi fanger folk i action, og oplyser om hvor skadeligt radiofrekvent stråling er. 
Tusindvis af mennesker vil se websitet og det vil starte en debat om emnet. Det er et 
lille step på vejen der en dag kan føre til noget større – offline.

WiFi-Accept



Gratis WiFi
= radiofrekvent stråling

Accepter nedenstående facts 
for at connecte til wifi

WiFi udsender stråling der påvirker 
din krop i en negativ retning

Specielt børn er mere modtagelige 
overfor strålingerne grundet deres 
tynderne hjerneskal

Det kan nedsætte fertiliteten 

Der kommer mere radiofrekvent 
stråling omkring os, i takt med at vi 
bliver mere trådløse

Danmark er et af din lande der 
informere mindst omrking
konsekvenserne ved radiofrekvent 
stråling 

www.espressohouse.com/gratiswifikonsekvenser www.espressohouse.com/gratiswifikonsekvenser

Oplysning er første skridt mod en 
sundere teknologisk fremtid.

Gode rådHvad er radiofrekvent 
stråling?

Artikler Events

1) Minimer børn forbrug af trådløs teknologi

2) Hold børn på størst mulige afstand til trådløse 
apperater 

3)

4)

5)

Når man har accepteret, bliver man sendt ind på kampagnesitet. 


