Wie?
Wat?
Uw stad in
het middelpunt

Wanneer?
Waar?

Alles in één oogopslag!

HET MOBIELE INFORMATIECENTRUM
VOOR UW STAD

Is hier ook een biowinkel in de buurt?
Waar kunnen we onze
volgende ledenvergadering
houden?
* Reclamemogelijkheden?
zie pagina 7

Wat zijn hier de
vrijetijdsmogelijkheden?

Welke
sportverenigingen
zijn hier?

Waar kan ik de
dichtstbijzijnde
kinderarts vinden?

Welke bakker is op
zondag open?
Wat is er komend
weekend te doen?
Welke trekpleisters
zijn er in de
omgeving?

Vragen, vragen en nog eens vragen…
slechts één antwoordt:
DE INFO APP VOOR UW STAD
Overzichtelijk, gemakkelijk te hanteren
en op elk gewenst moment te gebruiken.
Inclusief plattegronden en directe koppelingen met Facebook, Twitter et cetera.
Werkt op alle gangbare digitale apparaten
(pc, smartphone, tablet).
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Meedoen en deel uitmaken!
ZO EENVOUDIG WERKT
DE INFO-APP

Het geheel wordt beheerd
door een administrator.

Informatie en advies van en voor:
burgers, bedrijfsleven, horeca, verenigingen,
non-profitorganisaties, stadsmarketing, over
onder andere kunst, cultuur en natuur. De informatie kan eenvoudig door iedereen worden
ingevoerd. Met behulp van de handleiding
kunt u zien hoe dit werkt.

Functies en service
DE SOFTWAREOPTIES IN
EEN OOGOPSLAG
> De info-app werkt op alle gangbare
smartphones en tablets (onder iOS en
Android) en op het internet.

INFO-APP

> Serverplatform in Bootstrap-design voor de
aansturing en invoer van informatie en de
presentatie van de webversie.
> Vermiste personen? Politiemeldingen?
De info-app beschikt over een
noodmeldingsindicator!
> Optische aanpassingen (branding) van uw
stad; foto's, stadslogo, stadswapen en
buttonkleuren op de info-app kunnen op elk
gewenst moment door uzelf worden
aangepast.

> Ontwerpen voor promotiemateriaal zoals
stickers, flyers om in uw stad te
verspreiden – ook QR-codes voor op uw
stadsplattegronden of op informatieborden.
> Verschillende reclamemogelijkheden om
inkomsten te genereren zoals:
- Bannerreclame (bovenaan in beeld*)
- Premium reclame (extra brede advertentie*)
- Button voor aanbiedingen
> De reclame op de info-app is in uw of in
onze handen. U beslist.
> Social media vriendelijk: alle gegevens op
de info-app kunnen direct worden gedeeld
via Facebook, Twitter et cetera.
> Snelle en competente hulp bij
eventuele vragen.
WIJ ZORGEN VOOR DE SOFTWARE.
U VULT DIE MET LEVEN!

USER
+

+

11 talen
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VERGELIJKT U ZELF!
mediaprint
cityapp

Functies

BVB
Stadt-App

Iedereen kan gratis deelnemen en gegevens invoeren
Werkt op alle mobiele apparaten

VARIABELE GEBRUIKSMODELLEN

Met slechts twee klikken vinden wat u zoekt

VOOR GEBRUIKERS ALTIJD GRATIS!

Social media vriendelijk: delen met één klik

Of het nu gaat om het invoeren of het
zoeken van gegevens, alles is voor de
gebruikers gratis beschikbaar. De info-app
wordt gefinancierd uit reclame-inkomsten.
Hiervoor beschikt de app over verschillende
reclametools die direct toepasbaar en
automatisch aan te sturen zijn.

Geïntegreerde afvalkalender

Meine
stadt.de

2. PREMIUMPAKKET MET ONDERHOUDSCONTRACT

*

U betaalt eenmalig voor de softwarelicentie en maandelijks voor het
onderhoudscontract. Met dit pakket heeft u de mogelijkheid zelf advertenties
opde info-app te verkopen en zijn alle reclameopbrengsten voor u.
Maandelijkse onderhoudskosten voor steden tot 50.000 inwoners: € 149,Maandelijkse onderhoudskosten voor steden vanaf 50.000 inwoners: € 189,-

*

*

Oude gegevens worden automatisch verwijderd
Diverse mogelijkheden om te adverteren
Geïntegreerde noodmeldingsindicator (waarschuwingen)

BANNERRECL AME
Als iemand op de reclamebanner klikt, opent een
previewvenster met informatie van de adverteerder.
Een klik op dit previewvenster leidt automatisch naar
de website van de adverteerder.

Het maandelijkse onderhoudscontract geldt
voor beide pakketten. De vergoeding omvat
de kosten voor de regelmatige updates van
de besturingssystemen iOS en Android,
aanpassingen en ontwikkelingen op de appwebsite plus serverkosten, domeinkosten en
kosten voor support.

PREMIUMRECL AME
Extra brede advertentieruimte om
tussen de concurrentie op te vallen.

U ALS CONTRACTPARTNER BIEDEN WIJ
TWEE GEBRUIKSMODELLEN:
1. STANDAARDPAKKET MET ONDERHOUDSCONTRACT
en een looptijd van 3 jaar

*

LICENTIEKOSTEN?

U kunt kosteloos alle opties van de software gebruiken. U
betaalt alleen voor het maandelijkse onderhoudscontract.
Wij verkopen de reclame en de opbrengst is voor ons. Na
afloop van het 3-jarig contract kunt u deze met een volgend
jaar verlengen.

appsforcities.nl

De licentiekosten voor de info-app zijn afhankelijk van
uw wensen, maar zullen wellicht lager uitvallen dan u
verwacht. Dit komt doordat we een klein team zijn,
dat zich alleen bezighoudt met het ontwerp en de
programmering van de info-app.
Wilt u de info-app live zien en testen?
In de App Store of Google Play Store kunt u
gratis de "Haller Willem Info App" downloaden.
Op www.hallefueralle.de kunt u de webversie van
deze app vinden.

Maandelijkse onderhoudskosten voor steden tot
50.000 inwoners: € 149,Maandelijkse onderhoudskosten voor steden
vanaf 50.000 inwoners: € 189,6
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Levendig, actueel,
voor iedereen en door iedereen –
de Info-App voor uw stad.
- op het web en als app
- met 2 klikken je doel bereiken
- met 1 klik te delen (social media)

Apps for Cities B.V.
Ruitenkamp 46

| Ter Apel |

Netherlands

Tel +31 (0)85 8640135 | Mobiel +31 (0)6 1510 5650
info@appsforcities.nl

|

www.appsforcities.nl
Dutch Version

Afbeeldingen: sweeticons + ArtemKovalenco + Romas Photo + Viktoria Kurpas + TabitaZn / shutterstock.com

Web + app-variant
testen!

© Design: kommunikativ.info, Tekst: agentur-textwerk.de

- Kosteloos voor alle gebruikers
- Aantrekkelijk voor verenigingen, bedrijven, openbare instellingen
- Oude gegevens worden automatisch verwijderd
- Plattegrond met navigatiefunctie
- Alarmering bij noodsituaties

