Pilotprojekt:
App til GateDenmark
Formålet:
Formålet med udviklingen af appen har været at få lavet et værktøj, som kan gøre det nemmere for
alle, der har tilknytning til transport- og logistikerhvervet i Aabenraa Kommune at navigere i
GateDenmarks område. GateDenmark er et internationalt transport- og logistikcenter beliggende i
Aabenraa Kommune, med omdrejningspunkt i Padborg Transportcenter og Aabenraa Havn, samt
disses omfattende netværk af transport- og logistikrelaterede virksomheder. Appen skal støtte op
om portalløsningen for GateDenmark, der gør det enkelt og hurtigt at danne sig et overblik i forhold
til kompetencesøgning og kontaktformidling. Med appen bliver det således nemmere for
udefrakommende at finde frem til netop den information, der er relevant i forhold til
serviceudbuddet i GateDenmarks område – fx tankstationer, lager, reparation, spisesteder,
parkering, salg/udlejning mv.
Forløb:
Appen er udviklet i foråret 2012 og er i sin første udgave målrettet chauffører som hjælp til at
navigere rundt i området med informationer om:
-

Spisesteder/overnatning
Tankstation lastbiler
Service og reparation samt vask og udlejning
Transport (fragt, lager, logistik)
Parkering, herunder sikker parkering.

Markedsføring:
Ved lanceringen af appen er der blevet sendt nyhedsbreve ud til ca. 900 nyhedsbrevsmodtagere.
Der er lagt nyheder ud på GateDenmarks portal og på Erhvervenes Hus Aabenraas facebookside.
Evaluering:
Den samlede vurdering af projektet med at udvikle en app til transport- og logistikerhvervet
vurderes til en ”8’er”. Det har været en lærerig proces, hvor alle parter har været nødt til at
forholde sig til de problemstillinger, som både danske og udenlandske chauffører bliver konfronteret
med i deres færden på både den danske og den tyske side af grænsen. Der er en dialog i gang med
lokale transportvirksomheder om at udbrede kendskabet til appen. Hvis projektet skulle have haft
en ”10’er”, skulle det have været, fordi appen ikke ville have haft brug for nogen form for
markedsføring – hvilket desværre ikke er tilfældet.

