
Du savner en at snakke med

men har svært ved selv at ringe op

1) Start app’en PhoneMe

2) Slide for at sende en sms til 5 tidligere 
valgte venner, familiemedlemmer, 
kontaktperson m.v.

3) Hvis en eller flere af disse har 
mulighed, så ringer de til dig.    
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Motivation

Hjælpe mennesker der har problemer 
med at række ud

Vi har nogle gange selv savnet app’en

Den er overkommelig at lave

Vi er et nystartet firma som får erfaring 
med samarbejde, kodning, publicering af 
app, brugere mm
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Første gang skal du vælge 5 kontakter

samt den besked der sendes ud

Eksempel på besked

Hejsa. Jeg kunne godt 
bruge en snak med dig 
eller en anden god ven. 
Giv mig et ring hvis du 
har lyst at snakke. 
Denne besked er sendt 
med app’en PhoneMe
til 5 personer samtidigt.
Tak Mikkel
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Hertil en test-besked så folk kender til formålet

Eksempel på test-besked

Hejsa. Jeg har fået app’en
PhoneMe som sender en besked 
ud til dig og andre hvis jeg har brug 
for en snak. Det kan nogle gange 
være svært for mig at få ringet til 
dig eller andre. Måske jeg en dag 
benytter denne metode. Beskeden 
sendes i så fald til 5 personer og 
det er helt op til dig om du har tid 
og lyst til at snakke. Nu ved du det 
😊. Tak for at være der. 
Mvh Mikkel



Yderligere funktioner

Kontakterne skal selvfølgelig kunne markeres i ens 
telefonbog så de ikke manuelt skal indtastes

En længere liste af venner mm og hvor mange af 
disse der skal sendes besked til. Ved rækken-ud er 
det de f.eks. 4 næste der sendes til, så man ikke 
trækker på de samme altid.

Flere sprog

Forskellige grupper (venner, familie, sorggruppe) og 
måske også afh. af tid på døgnet

Evt. mulighed for at sende os anonym statistik, 
fejlrapportering og ideer.

Andre SoMe platforme end sms

Og meget mere….
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PhoneMe udbygges løbende



Spørgsmål og input er velkomne

Morten Beuchert
mortenbeuchert@gmail.com
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Jesper Skjerning
+45 61 45 47 49
mail@leadzipconsult.dk
www.leadzipconsult.dk


