
Filter your way through Copenhagen 
Visit Copenhagen udvikler deres egne Instagram filtre der giver turister mulighed for nemt at opdage Københavns mindre kendte 
skatte. Alle de steder københavnerne selv besøger. Alle de steder der ikke nævnes i turisternes guidebog. 

Instagram filtrene aktiveres gennem en række outdoor placeringer, der opfordrer turister til at opdage det rigtige København. 
Hvert filter viser en attraktion som københavneren selv ville anbefale og oplyser samtidig adresse og instagram konto på 
stederne, så turister selv kan udforske attraktionerne digitalt, inden de beslutter, hvad der er rigtigt for dem.    

Filtrene kommer til syne i Instagram, når kamera appen peger mod Visit Copenhagens logo og du kan frit swipe mellem de 
mange filtre, der hver er markeret med et Google Maps ikon der indikerer hvorvidt der er tale om et spisested, et museum, en 
butik osv. 

Filteret udvikles gennem Spark AR. Spark AR er en gratis platform der gør det nemt og tilgængeligt for brands at udvikle sine 
egne Instagram filtre. Overordnet udvikles filteret i Spark AR gennem to overordnede steps:

Step 2: Tilføj de enkelte forud- 
designede filtre og placer som 

child-objects til target trackeren 
(logo), så de aktiveres og vises på 
telefonen i full screen i Instagram. 

Filtrene designes og gemmes 
enkeltvis.       

Step 1: Angiv Visit Copenhagens 
logo som target tracker, så 
filtrene trigger når kameraet 
opfanger logoet på outdoor eller 
digitale placeringer 



Instagram kamerafunktion, inden man 
scanner Visit Copenhagen logoet.

Der kan nemt og hurtigt 
skiftes, mellem de mange
københavner-filtre.

Instagram kamerafunktion, 
efter man scanner logoet.

Eksempler på visualisering af de 
forskellige filtre, der kan swipes 
imellem, når du scaner Visit 
Copenhagen logoet i din  
Instagram app.

Der kan udarbejdes uendelig
mange filtre. VisitCopenhagen
skal opfordre københavnere til
at byde ind med forskellige steder, 
der viser København fra sin bedste 
side og kan skabe et aktuelt og 
inspirerende indblik i byen.


