
Titel	  van	  het	  concept	  
	  
‘Sportfans	  United	  applicatie’	  
	  
Beschrijving	  doelgroep	  
-‐	   Sportvolgers	  
-‐	   20	  tot	  49	  jaar	  
-‐	   Wonen/verblijven	  in	  Rotterdam	  
-‐	   Volgen	  sport	  wekelijks	  en	  kijken	  /luisteren	  er	  wekelijks	  na	  
-‐	   Vinden	  het	  leuk	  om	  samen	  met	  collega’s/vrienden	  sport	  te	  kijken	  in	  kroegen	  	  
-‐	  	  	   Meer	  informatie	  over	  waar	  ze	  sport	  zouden	  kunnen	  kijken	  in	  Rotterdam	  
-‐	   Meer	  informatie	  welke	  sportuitzending	  er	  is	  in	  welke	  kroeg/sportcafé	  in	  Rotterdam	  
-‐	   Een	  snelle	  en	  makkelijke	  oplossing	  die	  ze	  deze	  informatie	  kunnen	  bieden	  
	  
Het	  product	  voorstel	  
Wat	  is	  het	  is?	  
Een	  mobiele	  applicatie	  die	  meer	  informatie	  over	  pubs	  in	  	  
Rotterdam	  geeft	  waar	  er	  sport	  gekeken	  kan	  worden.	  
	  
Wat	  doet	  het?	  
Het	  zorgt	  ervoor	  dat	  er	  een	  ‘connecting	  vibe’	  ontstaat	  tussen	  de	  sportvolgers	  in	  Rotterdam.	  
Ze	  kunnen	  profielen	  aan	  elkaar	  koppelen	  aan	  hun	  favoriete	  club	  en	  zo	  via	  elkaars	  profiel	  in	  
contact	  komen	  en	  informatie	  krijgen	  over	  waar	  een	  ander	  bijvoorbeeld	  de	  wedstrijd	  gaat	  
kijken.	  Het	  is	  simpel,	  snel	  en	  moet	  in	  een	  paar	  seconden	  duidelijkheid	  geven	  over	  waar	  en	  
hoe.	  
	  
In	  welke	  behoefte	  voorziet	  het?	  Welk	  ‘probleem’	  lost	  het	  op?	  
Het	  voorziet	  in	  de	  behoefte	  door	  snel	  en	  gemakkelijk	  informatie	  te	  kunnen	  over	  een	  
wedstrijd	  en	  fans/vrienden	  die	  er	  ook	  heen	  gaan.	  Uit	  onderzoek	  is	  gebleken	  is	  gebleken	  dat	  
ze	  op	  zoek	  zijn	  naar	  meer	  contact	  en	  meer	  informatie	  over	  de	  pubs	  die	  de	  wedstrijd	  
uitzenden.	  Er	  is	  nog	  geen	  duidelijke	  informatie	  hier	  over	  beschikbaar.	  	  
	  
Wat	  maakt	  het	  product	  aantrekkelijk	  voor	  de	  doelgroep?	  (Waarom	  gaat	  de	  doelgroep	  dit	  
product	  gebruiken?)	  
De	  doelgroep	  gaat	  dit	  gebruiken	  omdat	  het	  gemakkelijk,	  snel	  en	  gebruiksvriendelijk	  is	  om	  
binnen	  een	  paar	  tellen	  informatie	  op	  te	  zoeken.	  Ze	  hoeven	  niet	  meer	  websites	  af	  te	  zoeken	  
om	  de	  pub	  op	  te	  zoeken	  die	  misschien	  de	  wedstrijd	  uitzendt.	  
	  
Wat	  maakt	  het	  product	  uniek?	  (zijn	  er	  concurrenten?)	  
Het	  product	  is	  uniek	  omdat	  er	  nog	  geen	  andere	  producten	  zijn	  vergelijkbaar	  is	  met	  andere	  
mobiele	  applicaties.	  Er	  zijn	  enkele	  applicatie	  die	  info	  geven,	  maar	  niet	  die	  zorgt	  voor	  een	  
‘connecting	  vibe’	  tussen	  de	  sportvolgers	  in	  Rotterdam	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	   	  



	  Titel	  van	  het	  concept	  
	  
‘Sportfans	  United	  website’	  
	  
Beschrijving	  doelgroep	  
-‐	   Sportvolgers	  
-‐	   20	  tot	  49	  jaar	  
-‐	   Wonen/verblijven	  in	  Rotterdam	  
-‐	   Volgen	  sport	  wekelijks	  en	  kijken	  /luisteren	  er	  wekelijks	  na	  
-‐	   Vinden	  het	  leuk	  om	  samen	  met	  collega’s/vrienden	  sport	  te	  kijken	  in	  kroegen	  	  
-‐	  	  	   Meer	  informatie	  over	  waar	  ze	  sport	  zouden	  kunnen	  kijken	  in	  Rotterdam	  
-‐	   Meer	  informatie	  welke	  sportuitzending	  er	  is	  in	  welke	  kroeg/sportcafé	  in	  Rotterdam	  
-‐	   Een	  snelle	  en	  makkelijke	  oplossing	  die	  ze	  deze	  informatie	  kunnen	  bieden	  
	  
Het	  product	  voorstel	  
Wat	  is	  het?	  
Een	  website	  die	  informatie	  geeft	  over	  de	  pubs	  in	  Rotterdam	  waar	  sport	  gekeken	  kan	  worden	  
en	  een	  socialmedia	  product	  dat	  mensen	  met	  elkaar	  verbindt.	  Dit	  wordt	  de	  website	  versie	  
van	  de	  applicatie	  die	  hierboven	  wordt	  weer	  gegeven	  
	  
Wat	  doet	  het?	  
Net	  zoals	  als	  de	  applicatie	  zorgt	  deze	  website	  ervoor	  dat	  er	  een	  ‘connecting	  vibe’	  ontstaat	  
tussen	  de	  sportvolgers	  in	  Rotterdam.	  Ze	  kunnen	  profielen	  aan	  elkaar	  koppelen	  aan	  hun	  
favoriete	  club	  en	  zo	  via	  elkaars	  profiel	  in	  contact	  komen	  en	  informatie	  krijgen	  over	  waar	  een	  
ander	  bijvoorbeeld	  de	  wedstrijd	  gaat	  kijken.	  Verder	  kunnen	  op	  deze	  website	  extra	  
informatie	  over	  de	  wedstrijden	  gegeven	  worden,	  zoals	  de	  opstellingen,	  informatie	  over	  de	  
stadions,	  clubhistorie	  en	  statistieken.	  Tevens	  kunnen	  we	  op	  deze	  website	  een	  plug-‐in	  van	  
een	  routeplanner	  weergeven,	  zodat	  mensen	  de	  pubs	  makkelijk	  kunnen	  vinden.	  Verder	  
kunnen	  we	  een	  agenda	  inbouwen	  waar	  mensen	  met	  elkaar	  afspraken	  mee	  kunnen	  maken.	  
	  
In	  welke	  behoefte	  voorziet	  het?	  Welk	  ‘probleem’	  lost	  het	  op?	  
Deze	  website	  voorziet	  de	  behoefte	  van	  sportvolgers	  in	  Rotterdam	  door	  middel	  van	  het	  snel	  
weergeven	  van	  informatie	  over	  sportwedstrijden	  in	  de	  verschillende	  sport	  kroegen.	  Verder	  
kunnen	  de	  sportvolgers	  via	  deze	  website	  met	  elkaar	  in	  contact	  komen	  en	  met	  elkaar	  
afspraken	  maken	  om	  elkaar	  ergens	  te	  ontmoeten.	  	  Verder	  voorziet	  het	  de	  behoefte	  van	  
bereikbaarheid,	  op	  de	  site	  komt	  een	  routeplanner	  waarmee	  de	  mensen	  kunnen	  kijken	  via	  
welke	  weg	  je	  het	  snelst	  en	  het	  makkelijkst	  bij	  de	  desbetreffende	  kroeg	  kunt	  komen.	  Verder	  
kan	  er	  meer	  informatie	  weergegeven	  worden	  dan	  op	  de	  applicatie,	  zoals:	  extra	  profiel	  
informatie,	  extra	  wedstrijd	  informatie,	  extra	  ploeg	  informatie,	  extra	  statistieken	  en	  we	  
kunnen	  bijvoorbeeld	  een	  widget	  toevoegen	  waarmee	  de	  mensen	  kunnen	  wedden	  op	  
wedstrijden.	  
	  
Wat	  maakt	  het	  product	  aantrekkelijk	  voor	  de	  doelgroep?	  (Waarom	  gaat	  de	  doelgroep	  dit	  
product	  gebruiken?)	  
De	  doelgroep	  gaat	  dit	  product	  gebruiken,	  omdat	  het	  alle	  facetten	  bevat	  van	  een	  goed	  
socialmedia	  product,	  je	  kan	  met	  elkaar	  in	  contact	  komen,	  afspraken	  maken,	  zien	  waar	  
iemand	  wel	  of	  niet	  naar	  toe	  gaat.	  Verder	  verbindt	  het	  de	  mensen	  die	  allemaal	  een	  dezelfde	  
hobby	  hebben	  en	  dat	  is	  sportkijken.	  Dit	  product	  	  heeft	  heel	  snel	  en	  makkelijk	  weer	  waar	  	  er	  
welke	  wedstrijd	  gespeeld	  wordt	  en	  wie	  er	  gaan	  kijken.	  	  
	  
	  



	  
Wat	  maakt	  het	  product	  uniek?	  (zijn	  er	  concurrenten?)	  
Er	  bestaat	  nog	  niet	  zo’n	  product,	  je	  hebt	  wel	  Facebook	  waarmee	  je	  evenementen	  aan	  kunt	  
maken,	  en	  je	  hebt	  de	  website	  van	  de	  pub	  zelf,	  maar	  dat	  zijn	  allemaal	  losse	  onderdelen	  die	  
mensen	  nog	  niet	  met	  elkaar	  verbindt.	  Mensen	  moeten	  nu	  nog	  zelf	  alle	  kroegen	  bij	  elkaar	  
zoeken	  en	  dan	  nog	  kijken	  op	  de	  website	  van	  elke	  kroeg	  wat	  waar	  te	  zien	  is.	  Met	  deze	  
website	  wordt	  alles	  zo	  veel	  gemakkelijker	  voor	  de	  sportvolgers,	  die	  nog	  helemaal	  niets	  
weten	  over	  het	  wel	  en	  wee	  in	  de	  sportpubs/kroegen	  in	  Rotterdam.	  



Titel	  van	  het	  concept	  
	  
‘Wanna	  bet?’	  
	  
Beschrijving	  doelgroep	  
-‐	   Sportvolgers	  
-‐	   20	  tot	  49	  jaar	  
-‐	   Wonen/verblijven	  in	  Rotterdam	  
-‐	   Volgen	  sport	  wekelijks	  en	  kijken	  /luisteren	  er	  wekelijks	  na	  
-‐	   Vinden	  het	  leuk	  om	  samen	  met	  collega’s/vrienden	  sport	  te	  kijken	  in	  kroegen	  	  
-‐	  	  	   Meer	  informatie	  over	  waar	  ze	  sport	  zouden	  kunnen	  kijken	  in	  Rotterdam	  
-‐	   Meer	  informatie	  welke	  sportuitzending	  er	  is	  in	  welke	  kroeg/sportcafé	  in	  Rotterdam	  
-‐	   Een	  snelle	  en	  makkelijke	  oplossing	  die	  ze	  deze	  informatie	  kunnen	  bieden	  
	  
Het	  product	  voorstel	  
Wat	  is	  het?	  
Een	  website	  waar	  de	  uitslagen	  van	  wedstrijden	  kunnen	  worden	  voorspeld,	  maar	  waar	  ook	  
kan	  worden	  gevonden	  welke	  wedstrijden	  waar	  worden	  afgespeeld.	  
	  
Wat	  doet	  het?	  
Het	  laat	  alle	  pubs	  zien	  in	  Rotterdam	  waar	  sport	  wordt	  uitgezonden,	  waar	  deze	  pubs	  zich	  
bevinden,	  en	  welke	  wedstrijden	  er	  op	  welke	  avonden	  worden	  uitgezonden.	  De	  
eigenschappen,	  zoals	  sfeer	  en	  type	  mensen	  die	  er	  komt,	  worden	  ook	  weergegeven.	  Tevens	  
is	  het	  ook	  mogelijk	  om	  een	  profiel	  aan	  te	  maken.	  Je	  kunt	  weddenschappen	  aangaan	  over	  de	  
uitslag	  van	  een	  bepaalde	  wedstrijd.	  Er	  is	  ook	  een	  bepaalde	  ranking/lijst	  waarop	  staat	  wie	  er	  
de	  meeste	  punten	  heeft	  gehaald	  met	  het	  voorspellen.	  Je	  blijft	  terugkomen	  naar	  de	  site	  
omdat	  je	  hoger	  wil	  komen.	  Tevens	  is	  er	  ook	  een	  forum	  waarin	  gediscussieerd	  kan	  worden	  
over	  de	  wedstrijden.	  Dit	  is	  dan	  op	  te	  splitsen	  in	  de	  verschillende	  sporten	  en	  nationaliteiten.	  
	  	  
In	  welke	  behoefte	  voorziet	  het?	  Welk	  ‘probleem’	  	  lost	  het	  op?	  
Vaak	  tijdens	  grote	  wedstrijden	  hoor	  je	  dat	  mensen	  een	  voorspelling	  maken	  van	  de	  uitslag.	  
Deze	  website	  zorgt	  ervoor	  dat	  mensen	  dit	  ook	  echt	  vast	  kunnen	  leggen,	  en	  zonder	  geld	  te	  
verliezen.	  Het	  blijft	  gewoon	  een	  spelletje,	  waar	  in	  ook	  een	  discussie/forum	  onderdeel	  in	  zit	  
begrepen.	  De	  website	  laat	  ook	  zien	  in	  welke	  pubs	  of	  cafés	  de	  wedstrijd	  live	  kan	  worden	  
bekeken,	  en	  wat	  de	  eigenschappen	  zijn	  van	  deze	  uitgaansgelegenheden.	  Op	  deze	  manier	  
kan	  worden	  bekeken	  op	  welke	  plek	  er	  het	  beste	  sport	  kan	  worden	  gekeken,	  welke	  pub	  het	  
beste	  bij	  de	  persoon	  past.	  
	  
Wat	  maakt	  het	  product	  aantrekkelijk	  voor	  de	  doelgroep?	  (Waarom	  gaat	  de	  	  doelgroep	  dit	  
product	  gebruiken?)	  
De	  doelgroep	  houdt	  van	  sport,	  en	  vindt	  het	  dus	  ook	  leuk	  om	  over	  sport	  te	  discussiëren.	  Het	  
voorspellen	  van	  uitslagen	  is	  altijd	  een	  interesse	  geweest	  van	  de	  sportliefhebber,	  dus	  ook	  dit	  
onderdeel	  van	  de	  site	  is	  aantrekkelijk	  voor	  de	  doelgroep.	  
	  
Wat	  maakt	  het	  product	  uniek?	  (Zijn	  er	  concurrenten?)	  
Het	  feit	  dat	  deze	  website	  ook	  laat	  zien	  waar	  de	  live-‐wedstrijden	  te	  zien	  zijn	  en	  wat	  de	  sfeer	  is	  
van	  de	  pub	  of	  het	  café	  maakt	  de	  website	  uniek.	  Er	  bestaan	  al	  andere	  sites	  waar	  uitslagen	  van	  
wedstrijden	  te	  voorspellen	  zijn,	  maar	  deze	  hebben	  spelen	  eigenlijk	  allemaal	  met	  echt	  geld.	  
Dat	  is	  bij	  dit	  product	  niet	  het	  geval,	  mensen	  doen	  het	  voor	  hun	  plezier,	  en	  voor	  het	  feit	  dat	  
ze	  hoger	  in	  de	  ranking	  lijst	  willen	  komen.	  
	  



Schetsen	  
	  
	  
Concept	  1:	   Applicatie	  ‘Sportfans	  United’	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
Concept	  2	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  Website	  ‘Sportfans	  United’	  
	  



Concept	  3	  	   ‘’Wanne	  bet?’	  
	  
	  

	  


