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Man siger, at et billede siger mere end tusind ord, og det er helt bestemt også tilfældet med emojierne! Hver
dag bipper millioner af smilende ansigter, opadvendte tommelfingre, pizzaslices, fleksede overarme og

meget, meget andet ind på mobiler verden over.

 
 

Men hvad betyder de? Og hvordan ved du, at du bruger den rigtige?

 
 

Det ved du, når du har læst Emojipædi.

 
 

Folk har i stigende grad har taget emojierne til sig. De kan blive brugt i alle slags situationer: arbejde, leg,
kunst, kærlighed og så videre. (Der er endda en masse alternative, mere vovede fortolkninger af

tilsyneladende uskyldige emojier, til når vi er i kådt humør .). De kan hjælpe os med at betone stemmelejet og
andre fine nuancer, som ellers ofte er en mangelvare i vores e-mails, tweets og sms'er. Nogle gange kan

tilføjelsen af et hjerte eller en udtryksfuld emoji gøre hele forskellen :-)
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