Kloeg SmartApp kan véél meer dan een RouteApp alleen
Kent vele mogelijkheden in het veld

Route

Quiz
…

Met een gids op pad!
Boeiend: route vol leuke weetjes,
kijkje achter de schermen.
Ontdek, luister en beleef,
laat je verrassen!
INFORMATIEF
toerist, recreant, bezoeker
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…

Test je kennis!
Hoe hoog scoor jij?
COMPETIEF
kinderen, gezinnen, volwassenen,
scholen, groepen
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Start

Start
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Outdoorgame
Durf jij het aan?
Speel de route vrij,
binnen bepaalde tijd!

Highlights
!

GAMEN
avonturier, buitenspeler, kinderen

?

De App wordt steeds populairder. Hij wijst niet alleen de weg, maar kan ook
uw klanten vermaken. Ontdek hoe ook uw gebied aantrekkelijk gemaakt kan
worden met deze App?
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Verken de mogelijkheden
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ONTDEKKEN
verkenner, onderzoeker, scholen, groepen

?

Start
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Waar ben ik?
Wat is hier te doen?
Wat kan ik waar vinden?
Oriënteer je,
of laat je verrassen!

!
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Uitnodiging brainstorm
En alles is door u zelf te beheren in een database!
En up-to-date te houden. Kom langs voor een brainstorm en ontdek
de mogelijkheden voor uw bezoekers, uw stad of landschap!

© Buro Kloeg
Smalleweg 5, 3981 EE Bunnik
info@burokloeg.nl, www.burokloeg.nl

Kloeg SmartApp informatieve route
ü Is de SmartApp iets voor u?

Route

Heeft u een gebied waar binnen u recreanten wilt
informeren door middel van een informatieve route?

…

Met een gids op pad!
Boeiend: route vol leuke weetjes,
kijkje achter de schermen.
Ontdek, luister en beleef,
laat je verrassen!

Heeft u een verhaal te vertellen of wilt u een film
en of geluiden laten horen langs de route?
Is uw route in de natuur of in de stad?

INFORMATIEF
toerist, recreant, bezoeker

Wilt u zelf de informatie op de route kunnen wijzigen?

2

Wilt u zelf de route kunnen wijzigen als de actualiteit
daarom vraagt?
Zijn er historische beelden, inerieurs of verborgen schatten
die u graag wilt tonen?

Start
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U wilt een RouteApp zónder torenhoge ontwikkelkosten,
of onzeker ontwikkeltraject, met bewezen technologie:
direct beschikbaar in AppStore en Google Play?
Wanneer u bij de bovenstaande vragen 4x ja heeft,
dan bent u bij ons aan het goede adres!

seizoens info

EEN GIDSROUTE
Een GidsRoute: langs de highlights op het terrein, waarbij op ieder interessant
punt (POI) extra informatie wordt geboden via de smartphone. Uit te breiden
met een extra kind-niveau laag. Voorbeeld: Het Delft van Vermeer.

actueel bij calamiteiten

ondernemers uit de regio

informatie op locatie

Uitnodiging brainstorm
En alles is door u zelf te beheren in een database!
En up-to-date te houden. Kom langs voor een brainstorm en ontdek
de mogelijkheden voor uw bezoekers, uw stad of landschap!
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Kloeg SmartApp educatieve quiz
Quiz

ü Is de SmartApp iets voor u?
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…

Test je kennis!
Hoe hoog scoor jij?

Heeft u een gebied waarbinnen u recreant wilt
vermaken met een educatieve quiz?
Is uw recreant gevoelig voor een kennisquiz?

COMPETIEF
kinderen, gezinnen, volwassenen,
scholen, groepen

Wilt u uw quiz in de natuur of in de stad?
Is de recreant in het bezit van een smartphone?

?

Wilt u zelf de informatie in de quiz
kunnen wijzigen in de loop van de tijd?
Start

Wilt u zelf de route kunnen wijzigen als de actualiteit
daarom vraagt?
U wilt een RouteApp zónder torenhoge ontwikkelkosten,
of onzeker ontwikkeltraject, met bewezen technologie:
direct beschikbaar in AppStore en Google Play?

?

Wanneer u bij de bovenstaande vragen 4x ja heeft,
dan bent u bij ons aan het goede adres!

ontdek je omgeving

leer over de geschiedenis

Quiz
Over het terrein, waarbij een vraag/antwoord-spel gespeeld wordt. Met
een totaalscore op het eind. Kan educatief worden ingezet of als game.
Voorbeeld: Test je NQ in NP Kennemerland

fysieke uitdagingen

gezinsactiviteit

Uitnodiging brainstorm
En alles is door u zelf te beheren in een database!
En up-to-date te houden. Kom langs voor een brainstorm en ontdek
de mogelijkheden voor uw bezoekers, uw stad of landschap!

© Buro Kloeg
Smalleweg 5, 3981 EE Bunnik
info@burokloeg.nl, www.burokloeg.nl

Kloeg SmartApp uitdagende outdoorgame
Outdoorgame

ü Is de SmartApp iets voor u?

…

Heeft u een gebied waarbinnen u uw bezoekers
wilt vermaken door middel van een outdoorgame?

Durf jij het aan?
Speel de route vrij,
binnen bepaalde tijd!

!

GAMEN
avonturier, buitenspeler, kinderen

Heeft u een doelgroep die gevoelig is voor
actie, spanning en avontuur buiten?
Is uw gebied in de natuur of in de stad?

?

Wilt u zelf de informatie binnen de game
kunnen wijzigen in de loop van de tijd?

!
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Wilt u zelf de routing van de game kunnen wijzigen

als de actualiteit daarom vraagt?
Wilt u uw bezoekers uitdagen en tevens vermaken in uw gebied?

!
Start

schat zoeken

U wilt een OutdoorgameApp zónder torenhoge ontwikkelkosten,
of onzeker ontwikkeltraject, met bewezen technologie:
direct beschikbaar in AppStore en Google Play?

!

om je heen kijken

OUTDOORGAME
Alleen het eerste punt wordt gegeven. Overige punten worden pas
vrijgespeeld als voorgaande vragen zijn opgelost. Voorbeeld: Fort Altena

Wanneer u bij de bovenstaande vragen 4x ja heeft,
dan bent u bij ons aan het goede adres!

aanwijzingen spotten

ontdekken

Uitnodiging brainstorm
En alles is door u zelf te beheren in een database!
En up-to-date te houden. Kom langs voor een brainstorm en ontdek
de mogelijkheden voor uw bezoekers, uw stad of landschap!
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Kloeg SmartApp informatieve highlights
ü Is de SmartApp iets voor u?

Highlights

Heeft u een gebied waar binnen u bezoekers wilt
informeren door middel van een informatieve app?

R

Waar ben ik?
Wat is hier te doen?
Wat kan ik waar vinden?
Oriënteer je,
of laat je verrassen!

Bevindt uw gebied zich in de natuur of in de stad?
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Wilt u zelf de route kunnen wijzigen als de actualiteit
daarom vraagt?

ONTDEKKEN
verkenner, onderzoeker, scholen, groepen

Wilt u uw klant informeren over verschillende
highlights binnen uw gebied?
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Willen recreanten of toeristen zich oriënteren binnen uw gebied?
Wilt u bezoekers op de hoogte houden van actuele ontwikkelingen
binnen uw gebied?

N

U wilt een RouteApp zónder torenhoge ontwikkelkosten,
of onzeker ontwikkeltraject, met bewezen technologie:
direct beschikbaar in AppStore en Google Play?
Wanneer u bij de bovenstaande vragen 4x ja heeft,
dan bent u bij ons aan het goede adres!

points of interest

HIGHLIGHTS
Kriskras op het terrein worden de diverse highlights getoond. Bezoekers
hoeven geen vaste route te volgen, maar kunnen kriskras over het
terrein gaan. Al naar gelang waar de interesse naar uit gaat.

recreatie tips

up-to-date info

ondernermers in beeld

Uitnodiging brainstorm
En alles is door u zelf te beheren in een database!
En up-to-date te houden. Kom langs voor een brainstorm en ontdek
de mogelijkheden voor uw bezoekers, uw stad of landschap!
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