
Tänkt dig att alla evenemang, lokalnyheter och 
lokal information lättöverskådligt skulle visas på 
ett och samma ställe! 

Tänkt dig att lyckas skapa engagemang och 
gemenskap för utvecklingen av din stad!

Tänkt dig att kunna skapa en ny välbesökt media-
kanal i din stad! Detta är StadsAppen.

* Alla får koll på vad som händer i sin stad med 
alla evenemang samlade på ett ställe.

* Ökat driv i city med starkare lokalhandel 
och fler uthyrda lokaler.

* Matnyttig information som parkering, 
återvinning, busstider, skolluncher etc. 

* Pushnotiser för event, viktiga meddelanden 
och kommuninformation direkt ut till invånarna 
- vattenläckor, trafikomläggningar etc.

VARFÖR EN STADSAPP

Gemenskap för
livfulla städer

* Samlar alla lokala nyheter på ett ställe.

* Skyltfönster för butiker genom kuponger 
och erbjudanden direkt i appen.

* Betalning - handla butikers varor genom  
appshop & integrerat Swish direkt i appen.

* Alltid den senaste uppdaterade informa-
tionen genom automatisk uppdatering mot 
bakomliggande system och källor.

- för levande städer

VISIT OSLO - BESÖKSAPP

KARLSKRONA STADSAPP

JÖNKÖPING CITYAPP

HIGHLIGHTS
exponeringsyta

Nätverks-/
medlems-

inlogg/
forum

* Exponeringsmöjligheter för bland andra 
centrumförening, kommun och turistbyrå.

* Ökad medvetenhet om vad som händer 
ger större känsla av delaktighet i stadens 
utveckling.

* Intäktsmöjligheter för gemensamma
centrum-aktiviteter.

* Toppmodern marknadsföring som stärker 
stadens varumärke både på hemmaplan
och utåt mot besökare.
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Kom igång - Grundpaket

LUNCHER

EVENEMANG SOCIAL MEDIA

BRA ATT VETA VÄDER

INTERN
LOG IN

HIGHLIGHTS/
ANNONSPLATS

LOGO +
HEADER

NYHETER

Mixat nyhetsflöde med alla 
nyhetskanaler på din ort
(automatisk uppdatering)

Header med plats för din 
stads namn och profil

Bannerplats för evenemang 
eller annons

Inloggning till internt forum 
för nätverksmedlemmar

Här hittar du din stads alla
evenemang.
(automatisk uppdatering)

Faktasidor med information 
som tex - parkering, återvinning, 
busstider, etc.

Vekans lunchmenyer från 
stadens lunchställen.
(PDF-uppladdning för res-
tauranger med deras egen 
inloggning)

Här finner du samlat Face-
book- och Instagramsidor 
från butikerna du samarbe-
tar med. 
(automatisk uppdatering)

Aktuell väderinformation 
och prognoser för din ort

Här ovan beskrivs de funktioner som ingår i StadsAppen Grundpaket. Ett paket där de viktigaste 
funktionerna samlats för att du ska lyckas skapa din stads nya mötesplats.
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Gör det tillsammans!

FASTIGHETSÄGARNA

Din stad INTRESSENTER

KOMMUNEN TURISTBYRÅN

 CENTRUMFÖRENING/
HANDELN

Det finns många på en ort som på ett eller annat sätt gagnas av en levande stadskärna. Fastighetsägarna, 
Centrumföreningen, Kommunen och Turisbyrån är några. Tänk därför efter vilka du skulle kunna samverka 
med för att stärka sammanhållningen än mer för ökad ruljans i din stad.  Ju bättre förankring och stöd du 
skapar i början av resan, desto större möjlighet att du lyckas i bygget av din stads nya mötesplats.



Utveckling - TilläggsfunktionerUtveckling - Tilläggsfunktioner

Föreningsinformation

Kommunsidor-/information

Skolluncher

Butikserbjudanden & rabattkuponger

Medlemsinloggning (invånare)

Annonsplatser

Tävlingar & utlottningar

Betalning - handla butikers varor
med appshop direkt i appen

På G/Förslag Presentera stora 
event

Dagens lunch

Lokala nyheter

Highlights

ÖppettiderSplash

Eventkalender

Erbjudanden i city
(alla butikers Facebook, Instagram etc)

Enkäter och undersökningar

Restauranger & Caféer

Turistinformation

Företagsregister

Spel

TILLÄGGSFUNKTIONER (exempel)

Startsida

När du dragit igång din StadsApp och kommit en bit på vägen blir du snart säkert sugen på att ta nästa steg. 
Inga problem! Utvecklingsmöjligheterna framåt är många och säkert har du också under resan stött på frågor 
och önskemål om tilläggsfunktioner. På den här sidan ger vi dig några exempel på vad du redan idag kan 
addera till din StadsApp. Inte nog med det. Vi på WIP som utvecklat konceptet StadsAppen vill hela tiden ligga 
i absoluta framkant. Därför arbetar vi dagligen med upplevelseförbättringar, utveckling av nya funktioner, och 
det grafiska gräsnssnittet för att möta dina egna och dina användares framtida behov.
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Utseende & Funktioner
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Marknadsmaterial

Sociala medier & Hemsida

Full support

Goda idéer, stora ambitioner och en fullfjädrad teknisk plattform är såklart en nödvändig förutsättning, 
men inte det enda som behövs för att etablera ett nytt varumärke och koncept. Det behövs marknads- 
föring också, samt en långsiktig målmedveten plan för hur du säkerställer att ditt varumärke och mötes-
plats kontinuerligt hålls synligt och levande på din ort. För att underlätta och stödja detta arbete har vi 
tillsammans med vår reklambyrå arbetat fram ett komplett marknadsföringskoncept med material som 
du kan få tillgång till som StadsAppen-partner för din stad.

För att nå största möjliga uppmärksamhet och spridning av din nya mötesplats är det viktigt att arbeta på flera 
fronter samtidigt. Social media och din hemsida är mycket viktiga kanaler för att promota och styra in trafik och 
användande av din mediakanal, din StadsApp.

Vi lever idag i den digitala tidsålern med mobilen nära tillhands varje ögonblick. Färsk statistik över hur vi nytt-
jar våra smartphones visar på att vi i genomsnitt lyfter upp den ur fickan över 200 gånger per dag. Detta för att 
stilla vår nyfikenhet och att vi som medborgare vill hänga med i vad som händer i vårt närmaste grannskap.

För att du ska känna trygghet gentemot dina samarbetspartners och kunder garanterar WIP och StadsAppen 
högsta driftsäkerhet vad gäller applikationen (appen) och det bakomliggande systemet. För frågor och support 
når du oss dagligen per telefon eller mail mellan 08.00 och 17.00. Uppdatering och anpassning till nya 
versioner av operativsystemen iOS och Android ingår naturligtvis också i vår support. 

För mer information kontakta: Therése Ceedigh, theresec@wip.se alt. 0708-319 115.

Skyltställ, give aways, etc.

Flyers, broschyrer och 
andra trycksaker.

Skyltar & roll ups

OBS!
Dummiebild

OBS!
Dummiebild

Facebook Instagram Twitter Hemsida

(QR-kod för nerladdning av appen)

LADDA NER
din stads nya mötesplats för att
ta del av allt som händer!

Din stad


