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et projekt under Vækstforum Nordjylland gennemført i et samarbejde mellem de 5 største attraktioner i

Nordjylland – Fårup Sommerland, Nordsøen Oceanarium, Aalborg Zoo, Skallerup Seaside Resort og Tivoli
Karolinelund (frem til attraktionens lukning i 2010) – Nordjyske Medier samt Aalborg Universitet,

repræsenteret ved InDiMedia (Centre for Interactive Digital Media & Experience Design) og ApEx (Centre
for Applied Experience economy). Det overordnede mål med MoOZ-projektet var at udvikle nye koncepter
og digitalt indhold til mobiltelefonen, der kunne være med til at understøtte og berige den generelle oplevelse
ved at besøge de deltagende attraktioner, herunder ’før, under og efter’-oplevelsen. Derudover var målet at
opsamle og udvikle viden om dette område. Det er bl.a. sket ved at afprøve og undersøge, hvordan brugerne
anvendte de mobile tjenester og det digitale indhold, der blev udviklet og implementeret på attraktionerne.
Disse erfaringer og observationer er blevet indsamlet og bearbejdet, og viden er blevet generaliseret, således

at den kan anvendes til fremtidig udvikling af mobile tjenester generelt – og til mobile medier, mobilt
indhold og mobile oplevelser i attraktioner i særdeleshed. Denne antologi MoOZ – Mobile OplevelsesZoner.
Mobile medier, mobile brugere, mobile oplevelser handler om og udgør den vidensmæssige afrapportering af
MoOZ-projektet. Formålet med antologien er at opsamle og videregive den viden, der er blevet skabt gennem

projektet. Antologien indeholder bl.a.: En overordnet beskrivelse af MoOZ-projektet, artikler om
teknologierne og koncepterne bag såvel som erfaringer fra og brugeroplevelser i de enkelte cases under

projektet; en generel model for oplevelsesøkonomisk effektvurdering samt en konkret oplevelsesøkonomisk
effektvurdering og vurdering af MoOZ-projektet; behandlinger af de teoretiske forståelsesrammer omkring
bl.a. mobile medier og lokations-baserede tjenester, mobile (for)brugere og Augmented Reality Games; samt

analyser af andre cases og projekter, der er beslægtede med MoOZ-projektet
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