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Stockholm först med turistguide på minneskort till mobilen
Cykeltur eller stadsvandring i Stockholm med egen guide.
Som första turiststad i världen kan Stockholm nu erbjuda turister en egen
audioguide på ett litet minneskort till mobilen. På det nyligen lanserade
minneskortet ligger audioguider för 56 olika sevärdheter i Stockholm på sex
olika språk. När kortet stoppats in i mobilen dyker guiderna upp i mobilens
musikspelare. Varje språk visas som ett eget album i musikspelaren och varje
guideplats som en egen ”låt”. Vid sevärdheten är det bara att välja rätt ”låt” och lyssna!

Hörvärda historier om sevärda platser
De 56 platserna är spridda över Gamla Stan, Skeppsholmen, Stockholms city, Söder,
Djurgården och vid Drottningholms slott. För Skansenbesökarna finns sex berättelser som har
tagits fram tillsammans med Skansen. Berättelserna är fyllda med historiska fakta kryddade
med många anekdoter som ger nya upplevelser vid varje sevärdhet. Berättelserna är skrivna
av stockholmskännarna Harald Norbelie, Hjalmar Olsson och Lars Hagermark och
faktagranskade av Stadsmuseet.

Sex olika språk och Stockholmskarta
Varje audioguide är c:a 3 minuter lång och finns på sex olika språk, svenska, engelska, tyska,
franska, spanska och ryska. Inspelningarna är gjorda av professionella uppläsare som har
språket som sitt modersmål. På den utskrivna karta som levereras med tjänsten är alla
sevärdheter markerade och där finns även en lista över alla guideplatser.

Fördelar för turister som använder Talk of the town™
De kan njuta av hotellfrukosten i lugn och ro och kan själva välja när de vill gå på sightseeing
och vilka sevärdheter de vill besöka. De slipper passa tiden för att få sightseeing på sitt eget
språk och kan ge sig ut även sent en skön sommarkväll om de vill. Guidningarna finns även
under lågsäsong när andra alternativ inte finns tillgängliga t.ex. i Januari när många ryska
turister besöker Stockholm.
Ingen trängsel i stora guidegrupper för att höra vad guiden säger och de kan stanna för att ta
så många kort de vill utan att missa början av guidningen vid nästa sevärdhet. En paus i
sightseeingturen för en latte eller shopping är heller inget problem och har de bara mobilen
med sig kan de lämna den skrymmande guideboken kvar på hotellrummet.

Prisvärd guidning utan samtalsavgifter
Eftersom det bara är mobilens musikspelare som används i tjänsten så behöver inte utländska
turister betala några dyra s.k. roamingavgifter. Kostnader för hyra av ett minneskort är c:a
125 kr per dygn och då får turisten tillgång till mer än två timmar inspelade ljudfiler på sitt
eget språk.

Hyr cykel med egen guide
Hos ett antal cykeluthyrare i Stockholm kan man hyra Talk of the town™ ’s minneskort. Både
cykel och minneskort kan hyras per dygn eller per timme.
- De turister som hyr cykel hos oss gör det inte bara för motionens skull utan de vill se sig om
i Stockholm också. En tur på cykel med guide i mobilen är ett jättebra och miljövänligt
alternativ för sightseeing, säger Martin Fredberg hos Gamla Stans Cykel.

Stockholm 090707

Pressrelease Talk of the town i Stockholm

sid 2(2)

Bo på vandrarhem eller hotell och hyr din egen guide
På ett antal vandrarhem och hotell i Stockholm kan de gäster som vill redan idag hyra
minneskortet per dygn och sen ta med sig mobilen och ge sig ut på sightseeing.
- Jag önskar att det var jag som kom på idén med audioguider på minneskort i mobilen. Vi
vill erbjuda våra gäster ett smart och smidigt sätt att få guidning i Stockholm, säger Per
Kumrén, en av delägarna till Skanstulls Vandrarhem.
- Vi har haft egna planer på att erbjuda våra gäster någon typ av audioguide som en extra
service. Våra gäster är ofta unga och väldigt priskänsliga och Talk of the town är ett nytt och
prisvärt sätt för våra gäster att uppleva mer av Stockholm, säger City Backpackers vd Joakim
Melchert.

Guiderna som ’ljudbok”
Även Stockholmarna själva kan gå på stadsvandring med egen guide för att uppdatera sin
kunskap om Stockholm innan släkt och vänner kommer på besök i sommar.
Talk of the town™ finns även som ”ljudbok” i form av MP3-filer för nedladdning till mobil
eller mp3-spelare hos nästan alla de svenska internetbokhandlarna. Tillsammans med
ljudfilerna levereras också kartan i PDF som kan skrivas ut.
Mer info om guidetjänsten finns även på www.talkofthetown.se
För ytterligare information och för test av Talk of the town™ kontakta:
Göran Derefeldt
Talk of the town™ / Sights by ear AB
mob: 0708-38 40 65 Email: goran.derefeldt@talkofthetown.se

Cykeluthyrare där minneskort kan hyras redan idag:
Gamla Stans Cykel Stora Nygatan 20 i Gamla Stan tel: 08-411 16 70
Djurgårdsbrons Sjöcafé Galärvarvsvägen 2 på Djurgården tel: 08-660 57 57

Hotell och vandrarhem där minneskort kan hyras redan idag:
Best Hostel Old Town Skeppsbron Skeppsbron 22 i Gamla Stan tel: 08 - 411 95 45
Best Western Time Hotel Vanadisvägen 12 Vasastaden tel: 08 - 545 473 00
City Backpackers Upplandsgatan 2 vid Norra Bantorget tel: 08 - 20 69 20
City Lodge Klara Norra Kyrkogata 15 nära Centralen tel: 08 - 22 66 30
Skanstulls Vandrarhem Ringvägen 135 på Söder tel: 08 - 643 02 04

Några av de internetbokhandlare där ljudiflerna kan laddas ner:
MEDIAnow guidetome Adlibris AdBOK Akademibokhandeln Biblos Böcker Bokia
Bokus Böckernas klubb CD Bokklubben Handdator.se load2hear mobook

