”åpne et vindu
til verden”

TRYGGHETSNIVÅ
Videoene er merket med en grønn, gul eller oransje sirkel. Fargen
symboliserer videoens trygghetsnivå for personer med kognitiv svikt,
og baseres på følgende faktorer:

En videoplattform
for eldre og personer
med demens

?
Stimuli

Kompleksitet

Bevegelse

Velg mellom over 100
demensvennlige videoer,
samlet på én enkel app.
Angst

Stemning

Minutt for minutt
Videoene går i et
handlingstempo alle kan
forholde seg til, hvor det
er mulig å snakke med
andre eller se vekk en
stund uten å miste tråden
i handlingen.

GRØNNE VIDEOER
F.eks. beroligende videoer fra naturen

GULE VIDEOER
F.eks. fredfylte reiser og aktiviteter i
landsbyer

ORANSJE VIDEOER

F.eks. begivenhetsrike reiser og opplevelser

Én plattform - flere formål
BEROLIGE

VEKKE
MINNER

STARTE
SAMTALER

MOTIVERE

”åpne et vindu
til verden”

Å FØLE SEG
HJEMME
Televindu åpner et vindu til de
omgivelsene den føler seg hjemme
i. Når en føler seg utilpass, kan
det være trygghetsskapende å se
en beroligende video fra naturen
eller fra velkjente landsbyer og
landskaper. Stemningssettende
naturscener kan også være med til
å gi en bedre tidsfølelse som kan
bidra til bedre søvn.

MINNER FRA LIVET
Televindu fokuserer på videoer fra områder og aktiviteter
de eldre har en spesiell tilknytning til. Videoene er filmet
fra et førstepersonsperspektiv for å gi en følelse av å være
der selv. Formålet er å vekke minner fra livet.

SAMTALER I NUET
Televindu skaper gode forutsetninger for nære
samtaler omkring minner fra tidligere tider og omkring
noe spennende en ser sammen. Videoene går i et
handlingstempo som gjør det mulig å sette samtalen i
fokus uten å miste tråden i handlingen.

MOTIVASJON TIL
HVERDAGEN
Televindu ønsker å bidra til å gjøre hverdagen
enklere for de eldre. Motiverende sykkelvideoer
fra kjente områder gjør det mulig å sykle ut i
verden fra sin egen stue. Televindu har også
et stort utvalg av fristende matvideoer av
tradisjonelle retter som kan være med til å
øke apetitten.

SYKKELVIDEOER

MATVIDEOER

NYT TELEVINDU PÅ
NETTBRETT, MOBIL
OG TV

TV-KANAL
Vindu TV er en
TV-kanal som spiller av
beroligende videoer hele
dagen!

Televindu er tilgjengelig på
iPhone og iPad, men kan
også spilles av på TV ved
hjelp av kabel eller trådløst
med Chromecast / Apple TV!

SE TELEVINDU UTEN
INTERNETT

NYE VIDEOER HVER
UKE

Televindu gjør det enkelt
å laste ned videoer for å
kunne bruke Televindu
på steder som ikke har
WiFi!

Gled dere til å åpne nye
vinduer til verden, hver
eneste uke!

GI ET VINDU TIL
VERDEN

FAMILIER OG PRIVATPERSONER
Prøv Televindu gratis i én måned og
gi din nærmeste et vindu til verden.

SEND VIDEOTIPS

Send videotips til media@televindu.com.

HJELP
INSTITUSJONER

Televindu tilbyr en skreddersydd
løsning til institusjoner med
lokale videoer, opplæring og
løpende kundeservice.

Har du bruk for hjelp?
Vi står alltid til rådighet!

KONTAKT OSS
post@televindu.com
www.televindu.com
+47 934 02 599

Med støtte fra:

