Connecting vibes
Brainstorm verslag
Team: Anonieme Atheïsten
Samengesteld door: Wilco Rullens – 0806759 – CMD2A
Brainstorm 1
In de les hebben wij onze eerste brainstorm sessie gehouden en dit was de uitkomst:
Links boven: Sluit aan needs & wants, sluit aan op de opdracht:
-

Openbare Terminal
Narrow casting in kerk
Navigatie: disco, tenten
Wizard toepassing
UitgaansWizard
The Pocket Jesus, geeft je duim omhoog of duim oplaag
Legenda
Webapplicatie
Tracker applicatie
De vagevuur applicatie die je vertelt waar je zult branden
GPS tracking
Bluetooth info
Widgets
Hotspot meter
De 10 geboden walkthrough
Zondemeter
Een applicatie dat werkt als een kompas
Een digitale wiggel kruis
Mobiele applicatie: augmented reality
Uitgaansdatabase
Voice walkthrough
Agenda organizer
Opzoek service
Community website
Social network
Google maps applicatie
Routeplanner
Sms/ e-mail informatie
Rate my “Jesus Club”
Zoekmachine alleen voor gereformeerde
Nieuwsbrief service
Website
Website
Christelijk verantwoordde weekend planning

Links onder: Sluit NIET aan de needs and wants, sluit aan op de opdracht:
-

TV reclame
Uitgaansgelegenheden promoten
Radio station

Recht boven: Sluit aan needs & wants, maar sluit NIET aan op de opdracht:
-

Een magnetisch draaikruis “Spin the Cross”
Het Licht zien via een applicatie boven goede tenten
Jezus herijzen en Hij oordeelt de goede tenten
Een sticker van Jezus op de deur
Chipkaart
Kleedpartij
Geloof geschiktheids meter
Een Ariool boven de goede tenten
Feesten in de kerk
Gidsen
Uitgaansbijbel
De uitgaansbijbel

Rechts onder: Sluit NIET aan de needs & wants, sluit NIET aan op de opdracht:
-

Een vloedgolf die de slechte tenten vernietigd
Een anale sex meter

Brainstorm 2
Met de uitkomsten van de eerste brainstorm zijn we aan de haal gegaan voor een tweede brainstorm.
Natuurlijk met alleen de ideeën uit het vak: “Sluit aan op de needs & wants van de doelgroep en sluit
aan op de opdracht”. We hebben deze voor ons neergelegd op tafel en we zagen direct een patroon.
Omdat veel van de ideeën hetzelfde zijn en heel dicht bij elkaar liggen, hadden wij eigenlijk al drie
verschillende concepten verzonnen. Alleen hadden wij alle drie de concepten in heel veel
verschillende losse elementen, termen en worden opgeschreven.
Het zijn de volgende drie concepten die voorkomen uit de bak met losse elementen:
Concept 1:
-

Openbare Terminal
Narrow casting in kerk

Een informatie zuil in een kerk waar onze doelgroep kan kijken waar ze heen kunnen voor een
avondje, middagje uit of voor evenementen of een soos. Plus punt hiermee is dat de kerk zelf in de
hand heeft en kan controleren wat er voor informatie verschaft wordt aan hun volgelingen.
Concept 2:
-

Navigatie: disco, tenten
Wizard toepassing
UitgaansWizard
The Pocket Jesus, geeft je duim omhoog of duim oplaag
Legenda
Webapplicatie
Tracker applicatie
De vagevuur applicatie die je vertelt waar je zult branden
GPS tracking

-

Bluetooth info
Widgets
Hotspot meter
De 10 geboden walkthrough
Zondemeter
Een applicatie dat werkt als een kompas
Een digitale wiggel kruis
Mobiele applicatie: augmented reality

Dit vertaald zich tot een mobiele applicatie waarmee je via gps en/ of bluetooth een waardering kan
krijgen van een café of ander uitgaansgelegenheid aan de hand van een normering gebaseerd op de
tien uitgaansgeboden. Dit kan dan ook de naam krijgen: “The Pocket Jesus” Neem jij hem mee?
Concept 3:
-

Uitgaansdatabase
Voice walkthrough
Agenda organizer
Opzoek service
Community website
Social network
Google maps applicatie
Routeplanner
Sms/ e-mail informatie
Rate my “Jesus Club”
Zoekmachine alleen voor gereformeerde
Nieuwsbrief service
Website
Website
Christelijk verantwoordde weekend planning

Dit concept vertaalt zich tot een online community site waar de doelgroep dus aan de hand van tips,
trucks, tools en verschillende handige applicaties kan kijken waar ze heen kunnen en natuurlijk heen
mogen. Zo kan de doelgroep op de site met elkaar connecten en ze kunnen elkaar informeren over
waar ze “in persoon” met elkaar kunnen connecten.

