
Kampagne-app – afslutningsrapport: 

Projektet er gennemført i 2017 og mundede som aftalt ud i en kvalificeret ansøgning til Udviklingspuljen i 
oktober 2017. Ansøgningen indeholdt designforslag, prototype, beskrivelse af løsningen samt budget og 
tidsplan. 

Appen skulle give mulighed for at brugerne kan deltage i konkurrencer på Biblo.dk. Dvs. funktioner som: 

- Fremsøge biblioteksværker (bøger, film, musik, spil) og uploade anmeldelser af dem til en bestemt 
konkurrence og dermed være med i lodtrækning eller udvælgelse om præmier. 

- Uploade film, billeder eller andre typer af filer til bestemte konkurrencer. Fx tegninger til en 
tegnekonkurrence.  

- Mulighed i en backend at oprette tids- og emneafgrænsede konkurrencer i appen. 
- Mulighed for at brugerne kan oprette personlige profiler ,der er koblet til Biblo.dk, og modtage 

notifikationer via appen. 
- Overblik over aktuelle og kommende kampagner/konkurrencer. Med mulighed for at trykke på hver 

enkelt og enten få mere info og/eller direkte deltage i kampagnen/konkurrencen, hvis den er aktiv. 
- Mulighed for statistik og dataopsamling, så man kan finde en vinder og kontakte denne, så 

bibliotekerne kan se, hvor mange der har deltaget fra deres område, så der kan laves generel statistik 
på hver kampagne. Krav til statistikker er ikke defineret præcist endnu. 

Appen ville give mulighed for: 

- at kunne kommunikere bedre og mere direkte med deltagerne,  
- at få flere dedikerede og faste brugere, der også kommer uden for konkurrencerne,  
- at gøre det lettere for børnene at deltage i konkurrencerne 
- at gøre det mere overskueligt at deltage i flere konkurrencer  
- at gøre det lettere for skoler at deltage, bl.a. gennem mulighed for at aflevere konkurrencesvar i 

teams/klasser. 
- At kunne lave mere inspirerende formidling af materialer til hver konkurrence. (Fx fremhæve 

undervisningsmaterialer, biblioteksværker, plakater/merchandise osv)   
- At alle kampagner på Biblo i 2019 kunne køre i appen 
- At teknologien bag appen var så generisk som muligt, så andre digitale tilbud fra bibliotekerne kan 

benytte sig af teknologien så billigt og let som muligt.  

 

Ansøgningen blev ikke imødekommet af DDBs Udviklingspulje 
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