
 

Vi hoppas ni vill bli en del av  

KODJAKTEN 2021 
Vad är Kodjakten? 
Kodjakten är ett digitalt kartspel för i första hand barnfamiljer. Spelet är gratis och laddas 
ned till mobiltelefonen som en app. I appen hittar man en karta med tips på olika besöksmål. 
I närheten av varje besöksmål finns koder och ledtrådar med spännande belöningar för hela 
familjen. Utgångspunkten är att besöksmålen skall vara anpassade för aktiva barnfamiljer 
som har ett starkt intresse för kultur och naturupplevelser. På samtliga destinationer väntar 
lokala näringsidkare som restauranger, caféer och butiker. 
 
Vi vill att boende i Boråsregionen besöker och hittar nya smultronställen i vårt närområde. Vi 
vill även att våra besöksmål ska få nya besökare och ökar sin omsättning genom sitt 
medverkande i appen.  
 
Vilka besöksmål får vara med? 

- Ert besöksmål ska vara intressant för en barnfamilj.  
- Ni ska även vara en kommersiell punkt, dvs ni ska ha försäljning, uthyrning eller 

inträde. Har ni inte det själva kanske ni kan samverka med ett lokalt cafe, butik, 
museum eller liknande.  

- Ni ska ha kontinuerliga öppettider, dvs vara ett fast besöksmål som går att besöka 
hela året.  

- Ni ska finnas i Boråsregionen. 
 
Hur fungerar det? 
Att vara ett besöksmål i appen Kodjakten är kostnadsfritt, då projektet är finansierat av 
Boråsregionen.  
1. Anmäl ditt intresse via www.kodjakten.nu 
2. Du blir kontaktad av vår projektledare. Du kommer få skicka in 2 bilder samt en 
beskrivande text om ert besöksmål. Du kommer även få skicka in ett erbjudande till 
besökarna. Som tex ”Billigare fika i cafét eller betala 2 för priset av 3 på entré till museet ”. 
3. Ni kommer få en skylt med en kod på, som ni får placera på valfri plats, samt flyers som ni 
gärna får dela ut till besökare. Vi lägger in er information i appen.  
4. Ni får förhoppningsvis många nya kunder som upptäcker ert fina besöksmål!  
 
Kodjakten är finansierat av Boråsregionen i samverkan med Ulricehamns Kommun, Vårgårda 
Kommun, Marks Kommun, Svenljunga Kommun, Herrljunga Kommun, Bollebygds Kommun, 
Tranemo Kommun och Borås Stad.  
 
Anmäl ditt intresse idag via www.kodjakten.nu, så kontaktar vi dig! 
 
Kontakt 
Sarah Norving, Projektledare 
info@kodjakten.nu, 0702-527754 


