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Over de 
—  QR GAME

Stimuleren van 

beweging  in de natuur 
 
De QR-game is een concept waarbij we inwoners van 

uw omgeving stimuleren om meer te bewegen in de 

buitenlucht. Dit doen we door verschillende QR-codes 

te plaatsen via bijvoorbeeld het wandelroute netwerk 

van Routeplan bureau Limburg. die samen  diverse 

routes vormen. Achter de verschillende QR-codes 

zitten diverse workouts gekoppeld zodat mensen 

tijdens het rennen of wandelen ook nog spierverster-

kende oefeningen kunt uitvoeren. Ieder op zijn/haar 

eigen niveau. 

Dit concept richt zich enerzijds op de gezondheid van 

mensen maar anderzijds ook op de funfactor, want 

sporten is leuk, en juist dat willen we mensen laten 

ervaren! Het mooie aan dit concept is enerzijds om 

de mensen binnen uw omgeving op een innovatieve 

manier te laten bewegen en anderzijds zorgen wij voor 

inzicht in het beweeggedrag van uw inwoners.

Om mensen een QR-route binnen uw omgeving te 

laten lopen/rennen wordt er gebruik gemaakt van 

een app. Deze app staat centraal bij het uitvoeren van 

de workout.  Bekijk de volgende pagina’s voor meer 

Contact

Bedacht en ontwikkeld door — Play X
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Bedacht en ontwikkeld door — Play X
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DOELEN 
— Wat willen we bereiken

De natuur Plezier Data

• Wij vinden het 

belangrijk om mensen 

de voordelen van 

sporten in de natuur 

te laten ervaren. We 

ervaren zelf hoe lastig 

het is om mensen weg 

te krijgen bij digitale 

middelen. Vandaar dat 

we hier een combinatie 

in gezocht hebben. 

• De funfactor is voor 

ons het aller belang-

rijkste. De QR game is 

niet alleen functioneel 

maar speelt ook in op 

plezier en het samen-

horigheidsgevoel. 

Regelmatig worden 

deze routes gebruikt 

door verenigingen of 

groepen vrienden/

sporters.

• De QR GAME is 

gekoppeld aan een 

krachtig data platform. 

Hiermee kunnen wij 

diverse soorten data, 

laagdrempelig inzich-

telijk maken (avg proof). 

Denk aan het kunnen 

meten van beweging 

onder specifieke 

doelgroepen, aantrek-

kelijkheid van locaties 

etc. 

Afbeelding— Gezondheidsprikkel 2021

1 2 3
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Gezondheidsprikkel 
2021 

Dit jaar hebben we 

de gezondheidsprik-

kel 2021 van de 

gezondste regio 2025 

mogen ontvangen 

met ons concept! 

Afbeelding— Gezondheidsprikkel 2021
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Concept 
— Features

Concept met duidelijke

visie en interactieve app

—
Een mobiel heeft bijna iedereen bij zich. Deze 
interactieve app is volledig te customizen 
naar de kleuren van uw gemeente. Ook foto’s 
en overige content is ten alle tijden zelf toe te 
voegen en eenvoudig aan te passen.

(Disclaimer: Momenteel wordt er gekeken naar 

een ontwikkeling om de QR GAME ook toegan-

kelijk te maken voor mensen die, om wat voor 

reden dan ook, geen gebruik (kunnen) maken van 

een smartphone.)

Simple, 
Editable 
Templates

Google maps integratie

Volledig te customizen naar 
wens

Ingebouwde scanner

Mogelijkheden voor lokale onderne-
mers

Diverse routes voor verschillende 
fitheidniveau’s

+

+

+

+

+
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Simple, Editable 
Templates

Simple, Editable 
Templates

Contactformulieren 

Bedrijven en deelnemers kunnen via 

deze pagina contact leggen.

Pushmeldingen 

Wanneer er ontwikkelingen op speciale 

mededelingen zijn, kan dit via een notificatie 

gemeld worden.

Fotogalerij 

Zet de leukste ingezonden foto’s in de app! 

Leuk om te zien hoe iedereen dit concept 

ervaart.

Routes + Google maps integratie 

Door geïntegreerde routes en een live 

GPS koppeling weet jij altijd de weg.

QR-scanner 

Het scannen van de QR-codes kan via 

de routes in het GPS systeem.

Evenementen 

Zijn er evenementen die binnenkort 

worden georganiseerd? 

Route keuze 

Kies je eigen afstand die jij wilt afleggen.
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Simple, Editable 
Templates

Simple, Editable 
Templates

QR en markeringspunten 

Een overzicht van de QR-codes en mar- 

keringspunten.

Afstand tot QR punt 

Bekijk hoever jij nog moet tot het volgende 

punt

Google maps met locatie en route 

Volg de pijltjes en de  

rest gaat vanzelf!
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Simple, Editable 
Templates

OEFENINGEN 

Bekijk de filmpjes met oefeningen
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Integratie 
— Stappenplan in fases

Stap 1. — De kick off

Stap 4 — Verzamelen documenten

Stap 7 — Koppeling

Stap 2 — Eerste vormgeving

Stap 5 — Start bouw concept

Stap 8 — Finetunen

Stap 3 — Op maat gemaakte offerte + implementatie

Stap 6 — 1e feedback ronde

Stap 9 — Lancering!!

Samen met u gaan we het 

gesprek aan om te bekijken op 

welke manier u de QR-Game in 

wilt zetten voor uw gemeente, 

dorp of stad. 

Zodra de opdracht rond is gaat uw 

contactpersoon direct voor u aan 

de slag. Om het proces zo soepel 

mogelijk te laten verlopen ont-

vangt u huiswerk. Dit zijn taken die 

in het teken staan van het vorm-

geven van de app, bepalen van de 

locaties van de QR-codes en het 

inrichten van de routes.  

Tijdens de correctie worden ook 

alle QR-codes gekoppeld aan 

de juiste video’s en deze worden 

weer gelinkt aan de app. 

U gaat samen met uw team het 

QR-plan voor uw gemeente, stad 

of dorp vormgeven. A.d.h.v. een 

checklist vindt er een inventarisa-

tie plaats over de mogelijkheden 

van de QR-game binnen uw eigen 

plan. Deze checklist dient u volle-

dig in te vullen die u vervolgens 

opstuurt naar uw contactpersoon.

Vanaf dit moment gaan wij voor u 

aan de slag. De bouw van de app 

wordt gestart en de concepten 

voor de visuele uitingen (lees: QR-

codes/webpagina en de promotie 

box) worden vormgegeven. Af-

hankelijk van de drukte ontvangt u 

binnen 3 weken de eerste concep-

ten m.b.t. de app en de promotie 

Voor het finetunen van alle pro-

ducten kan er nog éénmalig een 

correctie worden uitgevoerd. Op 

deze manier komen we samen tot 

het eindresultaat van alle ben-

odigde visuals en de app. Aan het 

einde van deze stap plannen we 

op korte termijn een afspraak om 

alles samen door te nemen.

Uw contactpersoon brengt een 

concrete offerte uit o.b.v. uw eigen 

wensen. Bij akkoord van deze of-

ferte krijgt u een tijdsplan van de 

implementatie toegestuurd

We starten met de eerste feed-

back ronde. Per concept mogen 

er correcties en wensen wor-

den gegeven om de producten 

uiteindelijk zo passend mogelijk 

te maken voor uw wensen. Deze 

correcties worden binnen 2 weken 

gepresenteerd. 

Fysieke afspraak waarbij we sa-

men de app doorlopen, de visuals 

bekijken en samen de lancering 

bespreken en vormgeven. We 

komen samen tot een plan waarbij 

we de QR-game van jouw ge-

meente, dorp of stad aan de man 

brengen. Hierna gaat de lancering 

van start. Veel succes!!
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EXTRA: 
— (Online) community

Creatieve strategie

Samenhorigheidsgevoel

Persoonlijke tips en tricks

Regelmatig toffe content

Geen eilandjescultuur, door een 
landelijk QR netwerk te realiseren 
willen we mensen overal laten ge-
nieten van nieuwe, lokale QR games.

+

+

+

+

+

QR GAME bouwt een 
community

—
We zien online een enorme betrokkenheid 
op onze website, social posts etc. We willen 
hierin het ‘we doen het samen’ gevoel stimul-
eren. Middels toffe blogs, relevante nieuwtjes 
en op de persoon afgestemde tips en tricks 
zorgen we ook voor een beweging als men 
niet bezig is met de game. 



Basis media pakket 
3 rolbanners 
1000 A4 flyers 
50 A3 posters 
250 outdoor stickers 
1 digitaal promotie pakket (face-
book, instagram, templates, 
logo animatie en qr game logo)

Media- promotie pakketten

Medium media pakket 
5 rolbanners 
1500 A4 flyers 
100 A3 posters 
500 outdoor stickers 
1 digitaal promotie pakket (face-
book, instagram, templates, 
logo animatie en qr game logo)

2050,00 
Eenmalig

excl.

Uitgebreid media pakket 
10 rolbanners 
5000 A4 flyers 
250 A3 posters 
1000 outdoor stickers 
1 digitaal promotie pakket (face-
book, instagram, templates, 
logo animatie en qr game logo)

2495,00 
Eenmalig

excl.
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Prijsoverzicht 
— What’s Next

2950,00 
Eenmalig

excl.

Onberperkt toegang 
video database met 100+ 
oefeningen die je ten 
alle tijden kunt wisselen.

Eigen webpagina QR platform Eigen webpagina QR platform Eigen webpagina QR platform

+

+ + +

Data inzicht per kwartaal

Gepersonaliseerde app Gepersonaliseerde app Gepersonalisserde app

+

+ + +

Tot 10 QR codes in de omgeving Tot 20 QR codes in de omgeving Tot 30 QR codes in de omgeving+ + +

Pakket 1 
Ready..

Pakket 2 
Set..

Pakket 3 
GO!

95,00 per maand of 

90,00 per maand bij jaarbetaling

3675,00 
Eenmalig

excl.

155,00 per maand of 

150,00 per maand bij jaarbetaling

4325,00 
Eenmalig

excl.

225,00 per maand of 

215,00 per maand bij jaarbetaling

1700,00 
Eenmalig

excl.

Het is uiteraard ook mogelijk om zelf in samenspraak een media pakket te ontwikkelen. Informeer naar de mogelijkheden!

Data inzicht per kwartaal +
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