Kære forhandler
Vi håber, at du og dine kære er sunde og raske! Tusind tak for dit engagement i at skabe mere
interaktiv, selvforsynende leg og læring i de nordiske udemiljøer.
Dette nyhedsbrev er skrevet med intentionen om at holde dig orienteret om, hvad der sker i EnergiLeg
– nyhedsbrevet indeholder blandt andet nyt om produkter, igangværende konceptudvikling, ny
hjemmeside og logo.
LÆRINGSPORTALEN ER I LUFTEN
Vi har længe ønsket os at skabe en tættere kobling mellem EnergiLeg-redskaberne og læringsmål
inden for digital dannelse, teknologiforståelse og naturfag i praksis. Vi er så småt i gang, og har
leveret de første eksperimenter/læringsforløb i det Digitale LydLab – for børn i alderen 3-6 år. Over
det næste år udvikler vi LæringsPortalen med eksperimenter, skriftlige vejledninger og
videovejledninger. Slutkunderne får direkte adgang via login på vores hjemmeside w
 ww.energileg.dk.
APROPOS HJEMMESIDE
Hjemmesiden har fået en vældig makeover. K
 ig
forbi, og se hvad du synes om det. Vi forventer at
gå live med en engelsk version inden
sommerferien. Du vil også opdage et nyt logo for
EnergiLeg, så hvis jeres virksomhed har vores logo
på hjemmesiden – udskift det gerne og vær
opmærksom på eventuelle døde links – download
logo her. Du finder logoet her: “om EnergiLeg”.

OUTPUT I MANGE VARIANTER – også vandeksperimenter
Vi er i fuld sving med at strømline vores produktserie, så alle produkter til ScienceLab kan bruges
både til opladning, lys, vand og lyd. Hvis du følger os på sociale medier, så har du måske allerede set
nogle af vores vandeksperimenter med EnergiHåndtaget, hvor der er to outputstik? Således, at du kan
tilkøbe forskellige rekvisitter.
Se videoen med EnergiHåndtaget og et vandeksperiment her.
VI INTRODUCERER EN NY ENERGIKILDE MED INFOTAVLEN
Vi har netop monteret den første InfoTavle på Flynderupgård i
samarbejde med Helsingør Museerne og Helsingør Kommune
– en 2x3 meter tavle som hjælper med at pege seværdigheder
ud i Kongernes Nordsjælland. Lige nu har vi fokus på at
introducere produktet til hele oplevelsesindustrien, men for de
af jer som leverer informationstavler til jeres kunder, så er det
her en ny og innovativ mulighed for interaktion - både ude og
inde. Se flere eksempler h er.

Som alle andre løsninger fra EnergiLeg, er InfoTavlen selvforsynende med energi – denne gang er
energikilden kropsvarme og lys er output.
Se den korte video hvor vi introducerer produktet h er.
“For os understøtter InfoTavlen et formidlingsformat, der kan to ting: Det første er, at den
engagerer vores gæster, fordi den kræver en aktiv handling fra dem for at blive aktiveret. Det
andet er, at den peger ud i Nationalpark Kongernes Nordsjælland - ud i virkeligheden - til en
verden af steder, der bedre end noget andet kommunikerer historie, viden og eventyr.” -
Thomas Nielsen, leder af Publikum og oplevelse, Museerne Helsingør.
Læs hele kundecasen fra Flynderup Museet h er.
TAK
Vi er meget taknemmelige for, at I bliver ved med at sende ordrer i vores retning. Vi ønsker, at det
fortsætter, så fortæl os gerne, hvordan vi kan hjælpe jer - og bliv ved med at dele jeres og kundernes
ønsker til udvikling af produkter/koncepter indenfor branchen.
Vi ønsker dig en dejlig dag. Stay safe!
Kærlig hilsen
Ole Jønsson & Sofie Halkjær

