Hjælp og vejledning
Profilér jeres forening
i områdets lokale app

Hvad er Local Alex
Over 85% søger i dag deres information direkte
fra deres mobiltelefon imens de er på farten.
Derfor har vi udviklet Local Alex.

Local Alex er en lokal by- og turist app, som kan
bruges i hele Danmark - og på sigt hele verden.
Den er GRATIS, at downloade og er på flere sprog.

Appen samler alt det lokale og giver et hurtigt
brugervenligt lokalt overblik på få minutter uanset
hvor man befinder sig. På den måde slipper man for
unødvendig tidspilde på søgninger rundt om på
internettet. Det er relevant for en borger i den travle
hverdag, men bestemt også relevant for besøgende
turister, som med få klik ønsker at få et hurtigt
overblik der, hvor de befinder sig.
Appen er opdelt i henholdvis en borger- og en turist
del. Ved at opdele appen er indholdet specifik
målrettet enten borger eller turist og dermed får
man det bedste brugervenlige overblik.
Ønsker borgeren, at være turist eller omvendt kan
dette skiftes i hovedmenuen.
NB:
Vi anbefaler man tillader brug af ”lokalitet” ved
installation for, at appen fungerer korrekt.
Appen opdateres løbende med indhold.
Local Alex kan downloades GRATIS fra
henholdsvis AppStore eller GooglePlay og
fungerer både på mobil og tablets.

Profiléring af jeres forening!
Slagelse Kommune tilbyder i samarbejde med
Local Alex, at alle frivillige foreninger i kommunen,
kan blive promoveret i Local Alex.

Det skal være med til at styrke kendskabet til
foreningerne og måske tiltrække flere medlemmer.
Slagelse

Upload foreningens offentlige arrangementer:

Synliggør foreningens arrangementer til områdets
borgere direkte i appen.
Local Alex samarbejder med Kultunaut og
arrangementer, som allerede er lagt op der
kommer automatisk med.
Bruger jeres forening ikke Kultunaut i
dag så kan arrangementer uploades
direkte på www.localalex.dk

Foreningsguide

Foreningsprofiler

Det er GRATIS at uploade arrangementer.
NB: Alle arrangementer skal være offentlige.
Foreningsprofil indeholder:

Opret event

Præsentationstekst og fotos af forening.

Kontaktinformation og rutevejledning til foreningen.

Facebook integration så man kan følge med i
opslag fra foreningens Facebook profil.
(Dette kræver en facebook side og ikke en gruppe).
Youtube integration så man kan præsentere
foreningen med en evt. video.

Institutioner

Grønne arealer

Oprettelse
Local Alex sørger for oprettelse og opsætning af
foreningsprofilen.

Har jeres forening en Website, Facebook side og
Youtube profil med information / præsentationstekst
så husk, at oplyse disse webadresser ved
henvendelse.
Henvendelse og support kan ske til:

info@localalex.dk

eller via.

www.localalex.dk

