
PROBLEM
Uden en lokal i sit netværk der kan dele sin by med en, er det svært ikke at ende i de mest turistede områder når 
man besøger en ny by. For København betyder det at i 2019 var der over 9 Millioner besøgende, hvor af 87% alle 

brugte en dag i Nyhavn. 

FACT
WhatsApp har over 1,5 Milliarder brugere verdenen over og lader dig dele besker, filer, lokationer mm. og appen  

og forbrug er gratis. 

Men hvad nu hvis Københavnerne kunne dele deres upolerede

 tips og anbefalinger med alle og ikke kun sine bekendte?  

VISIT COPENHAGEN PRÆSENTERE:

INDSIGT
Der er intet vi stoler mere på end tips fra lokale og venner når det kommer til tips og anbefalinger.  

 
Alle har oplevet at skulle sende eller modtage en guide til en by og disse tips kan udforme sig i alt fra upolerede 

tips i ”noter” til en velovervejet .pdf fil.



IDÉ
Via WhatsApp gør Visit Copenhagen det muligt at få en lokal guide til København 
fra en tilfældig. Vi opretter WhatsCopenhagen brugeren - din personlige Chatbot, 
der skaffer dig de bedste og mest personlige guides til København. 

Vi opfordre alle Københavnere til at sende deres guides til vores WhatsApp bru-
ger, direkte og uredigeret fra deres noter, word-dokumenter eller andet - alt for at 
passe på deres by og for at vise den frem fra en anden side.

Som besøgende i København kan man skrive til selv samme bruger og modtage en 
tilfældig Københavners personlige guide og derfor få nye og unikke oplevelser af 
byen. Med en enkelt besked sørger VisitCopenhagen for at opfylde en hver turist 
drøm;  at føle sig som en lokal. 

Hvis man som turist ender op i et område, som 
enten er for stressende, fyldt, turistet eller man 
mangler inspiration til at opdage videre, kan man 
via WhatsApps indbyggede funktioner dele sin live-
lokation. Chatbotten vil automatisk afkode lokatio-
nen og dele en specifik guide til det område.  
 

Alle brugere bliver opfordret til at dele 
deres guides på sociale medier, som en tak 
og hyldest til tilfældige københavner der 
har taget dem, virtuelt, i hånden igennem 
deres besøg i byen. 

 
 

Med udgangspunkt i VisitCopenhagens 
allerede eksisterende kortlægning af 
København, opretter vi en gruppe til 
hvert enkelt område. På gruppen vil det 
være muligt at dele tips, råd og anbefa-
linger med ligesindede turister. 


