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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?	  
Een	  mobiele	  applicatie	  die	  via	  een	  zoekmachine	  informatie	  geeft	  over	  waar	  in	  welke	  kroeg	  
een	  bepaalde	  sportuitzending	  wordt	  uitgezonden.	  In	  de	  zoekmachine	  kan	  de	  datum,	  de	  
sport,	  de	  kroeg	  en	  de	  wedstrijd	  worden	  ingevuld.	  Door	  middel	  van	  de	  informatie	  die	  wordt	  
ingevuld,	  zoekt	  de	  applicatie	  de	  informatie	  die	  bij	  jouw	  keuze	  hoort.	  Als	  de	  datum	  wordt	  
ingevuld,	  zie	  je	  bij	  het	  kopje	  sport	  alleen	  de	  sporten	  die	  op	  deze	  datum	  worden	  uitgezonden.	  
Als	  dan	  weer	  voor	  een	  bepaalde	  sport	  wordt	  gekozen,	  worden	  alleen	  de	  pubs	  geselecteerd	  
waar	  deze	  sport	  wordt	  uitgezonden	  op	  die	  datum.	  
Als	  laatste	  kan	  worden	  gekozen	  voor	  een	  bepaalde	  wedstrijd.	  Vervolgens	  kan	  er	  worden	  
gezocht	  naar	  de	  pub	  op	  de	  kaart	  die	  voldoet	  aan	  de	  eisen	  die	  je	  hebt	  gesteld	  in	  het	  vorige	  
menu.	  Deze	  pub	  wordt	  in	  het	  kaartje	  aangegeven	  met	  een	  soort	  punaise,	  en	  wanneer	  hierop	  
geklikt	  wordt	  verschijnt	  uitgebreide	  informatie	  over	  de	  pub,	  de	  sporten	  en	  de	  wedstrijden	  
die	  op	  de	  gekozen	  datum	  wordt	  uitgezonden.	  
	  
Voor	  de	  eigenaren	  van	  de	  kroegen	  die	  meewerken	  met	  deze	  applicatie,	  is	  er	  een	  website	  
waarmee	  ze	  hun	  gegevens	  over	  welke	  wedstrijd	  ze	  uitzenden	  kunnen	  invullen.	  Ze	  kunnen	  
inloggen	  en	  voor	  hun	  kroeg	  de	  agenda	  invullen,	  wanneer,	  hoe	  laat,	  welke	  sport,	  en	  welke	  
ploegen	  er	  spelen.	  Tevens	  kunnen	  ze	  ook	  	  informatie	  geven	  over	  hun	  eigen	  kroeg	  en	  extra	  
informatie	  bij	  de	  wedstrijd	  .Totaal	  worden	  dan	  deze	  gegevens	  over	  gezet	  op	  de	  applicatie,	  
waardoor	  deze	  gegevens	  dan	  zichtbaar	  zijn	  voor	  de	  gebruiker.	  	  
	  
Wat	  doet	  het?	  
Het	  zorgt	  ervoor	  dat	  er	  een	  ‘connecting	  vibe’	  ontstaat	  tussen	  de	  sportvolgers	  in	  Rotterdam.	  
Fans	  van	  dezelfde	  clubs	  kunnen	  zo	  bij	  elkaar	  worden	  gebracht	  op	  de	  locatie	  waar	  de	  
wedstrijd	  wordt	  uitgezonden.	  Het	  is	  simpel,	  snel	  en	  moet	  in	  een	  paar	  seconden	  duidelijkheid	  
geven	  over	  waar	  en	  hoe	  er	  een	  bepaalde	  wedstrijd	  kan	  worden	  gevolgd.	  
	  
In	  welke	  behoefte	  voorziet	  het?	  Welk	  ‘probleem’	  lost	  het	  op?	  
Het	  voorziet	  in	  de	  behoeften	  van	  onze	  doelgroep	  doordat	  er	  snel	  en	  gemakkelijk	  informatie	  
beschikbaar	  is	  over	  in	  welke	  pub	  ze	  welke	  sportwedstrijd	  uitzenden.	  Het	  probleem	  over	  
slechte	  informatie	  wordt	  opgelost	  door	  middel	  van	  onze	  applicatie.	  
	  
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	  die	  vergelijkbaar	  zijn	  met	  
deze	  mobiele	  applicatie.	  Er	  is	  verder	  geen	  duidelijke	  informatie	  beschikbaar	  over	  welke	  
sportwedstrijden	  er	  waar	  worden	  uitgezonden,	  en	  zeker	  niet	  via	  een	  mobiele	  applicatie.	  
	  


