
Kratek opis operacije 
FUNCRUISER je zabavno urbano doživetje, kjer si z električnim skirojem ali kolesom s 
pomočjo mobilne aplikacije na inovativen način ogledaš mesto.

FUNCRUISER združuje kreativno, inovativno in trajnostno naravnano spoznavanje 
kulturne, naravne in zgodovinske dediščine krajev, mest in znamenitosti na zabaven, 
vključujoč način. 

Z uporabo pametne mobilne tehnologije in načel igrifikacije turisti na električnih skirojih 
spoznavajo znamenitosti, posebnosti, kulturo in zgodovino mesta ali krajev na zabavni 
krožni poti, polni vključujočih izzivov. 

Inovativna aplikacija omogoča več možnosti tematskih ogledov, ki smo jih poimenovali 
FunTrails, med seboj pa se razlikujejo glede na interese obiskovalcev. Poleg igrificiranih 
preizkušenj in navodil za pot, vsebuje aplikacija tudi vmesnik za zajem slike in generira 
trajen spomin na obisk mesta, slike pa uporabniki lahko delijo na družbenih omrežjih in s 
tem širijo glas o tej edinstveni izkušnji.   S povezovanjem vsebin, igrifikacijo in modernimi 
vmesniki smo oblikovali produkt, ki je drugačen od dolgočasnih in običajnih turističnih 
storitev. FUNCRUISER oživlja kulturno in naravno dediščino, uporabnikom pa ponuja 
nepozabno zabavno doživetje.

Namen projekta
Naš namen je z inovativno in edinstveno izkušnjo spremeniti in izboljšati način, dinamiko 
ter potek kulturno-turističnih obiskov ter ogledov. Na ta način bomo pritegnili več turistov in 
jim na zabaven ter inovativen način predstaviti našo kulturno dediščino. Z uporabo 
električnih skirojev želimo uporabnikom prihraniti čas za ogled mesta – oziroma le-tega 
narediti udobnejšega - nadgradnja ogleda pa z uporabo inovativne aplikacije ter 
fotografiranjem ponuja edinstveno izkušnjo, s katero bodo turisti na najzabavnešji način 
odkrivali našo kulturno dediščino, obenem pa uspešen produkt prinaša nove vire dohodka 
in zaposlitve

Projektni cilji
- Ustvarjanje inovativnih in privlačnih rešitev za problem turistične panoge, ki znotraj
konvencionalnih poslovnih praks izgublja zainteresiranost obiskovalce.
- Razvoj novega turističnega produkta FUNCRUISER z lastno blagovno znamko in 
natančno izdelanim poslovnim modelom.
- Na zabaven način približati turistom slovensko kulturno dediščino, lifestyle, utrip mest ter 
jih popeljati skozi čas.



- Dolgoročni cilj je zagon storitve v vseh večjih slovenskih mestih in vstop na tuje trge 
prestolnic sosednjih držav.
- Vzdržen in finančno neodvisen poslovni model, ki generira nove zaposlitve

Kratek povzetek projekta
FUNCRUISER je unikatno, zabavno in napeto urbano doživetje, kjer si z električnim 
skirojem in aplikacijo na mobilnem telefonu na igrificiran način ogledaš turistično 
destinacijo, odkrivaš kulturno dediščino in hkrati s fotografijami ustvarjaš nepozaben 
spominski album. Inovativen turističen produkt s pomočjo pametne tehnologije in uporabe 
igrifikacije spreminja običajne, nekoliko dolgočasne oglede mest v nov, navdušujoč in 
vključujoč način. Naša storitev vključuje preprosto, sodobno in okolju prijazno tehnologijo, 
ki je hkrati atraktivna, zabavna in priročna. 

Aplikacija FUNCRUISER, je zasnovana kot igrificiran vodnik po mestu, ki omogoča 
posebno doživljajsko izkušnjo spoznavanja mestne kulturne zgodovine z uporabo 
električnih skirojev In aplikacije na mobilnem telefonu ali tablici. Aplikacija uporabnika 
motivira s številnimi nalogami in izzivi na poti, omogoča več različnih tematskih poti in 
ogledov, ki se med seboj razlikujejo glede na obiskovalčevo polje zanimanja (kulturna 
dediščina, turistične atrakcije, arhitektura, po poteh slavnih umetniških ustvarjalcev ... itd) . 
Storitev temelji na digitalizaciji procesa turističnega ogleda. Aplikacija poleg igre in navodil 
za pot vsebuje tudi inovativen vmesnik za snemanje fotografij in ustvarjanje trajnih 
spominov na obiskano mesto. S fotografijami, posneti na turi FUNCRUISER, ki jih bodo 
uporabniki delili na svojih družbenih omrežjih, pa bodo s tem promovirali našo deželo in 
našo blagovno znamko po vsem svetu.


