SPRINT APP
Schaats samen, sterker, beter en sneller met de Sprint app, een
uitdagende app voor schaatsend Nederland.
Meet je rondetijden, houd je statistieken bij, volg het laatste nieuws en
updates van je ijsbaan, vrienden en
Schaatsen.nl en schaats door challenges, tips en tricks en verschillende
trainingsschema’s steeds beter!

SPRINT PLATFORM
De applicatie is de kern van het Sprint platform, maar middels inzichten, de techonologie en andere
toepassingen bestaat het platform uit nog enkele omgevingen. Zo is er een dashboard voor alle
verenigingen, ijsbanen, de KNSB en eventueel ook de verhuur. Hier kan men inzicht krijgen in de gebruikers
en haar kenmerken en deze ook gericht benaderen middels het plaatsen van nieuwsitems. Tevens kan men
hier ranglijsten en challenges ontwikkelen. Ook kan men hier de toegangskaartjes organiseren, activiteiten
aanmaken en nog veel meer. Daarnaast bestaat het platform uit een livewall waar rijders hun prestaties
terug kunnen zien. Is er een coachplatform voor (top)coaches waar verschillende topteams al gebruik van
maken om als coach realtime inzicht te krijgen in de prestaties. En is er een fandashboard voor live
statistieken van de wedstrijd. En tot slot zijn er natuurlijk verschillende koppelingen met ook het
Schaatsen.nl platform.

DOELSTELLINGEN
Het Sprint platform is door de KNSB ontwikkeld met de volgende doelstellingen:
1. De groep (potentiële) actieve schaatsers leren kennen.
2. Deze groep door middel van innovatieve producten meer plezier aan het schaatsen te laten
beleven en hun sportieve prestaties te verbeteren.
3. Toegevoegde waarde leveren aan andere stakeholders in de schaats- en skatewereld zoals
verenigingen, ijsbanen, schaatsscholen en trainers.
4. Schaatsers en alle relevante partijen in de schaatswereld met elkaar in verbinding brengen.
5. Drempel verlagen/toegankelijkheid vergroten voor nieuwe doelgroepen om te gaan schaatsen/
skaten.
Kunt u daaraan bijdragen? En gelijk ook uw doelstellingen realiseren? Verbind u dan aan dit platform!

U KUNT ONDERDEEL WORDEN
VAN DIT PLATFORM!
U kunt op verschillende manieren bijdragen aan de doelstellingen zoals beschreven
en wij kunnen u daar tegenover verschillende mogelijkheden bieden om ook uw
doelstellingen te realiseren. We hopen hiermee samen uw bedrijf en de schaatssport
te versterken. In de volgende pagina’s zullen wij u enkele voorbeelden delen hoe u
onderdeel kan worden van dit platform. Maar wees zeker ook zelf creatief of deel
uw doelen met ons en dan denken wij met u mee!

UW (BRANDEND) CONTENT IN
HET NIEUWSOVERZICHT

Wij kunnen op een vaste plaats in
de tijdlijn uw nieuwsupdate
plaatsen gedurende uw gewenste
periode en richting uw gewenste
doelgroep.
€750,- per item per week

UW EIGEN CHALLENGE VOOR
DE SPRINT GEBRUIKERS
U kunt de Sprinters uitdagen met uw
eigen challenge. Stimuleer hen om zo
veel als mogelijk kilometers af te leggen,
updates te plaatsen, vrienden/fans te
verzamelen, snelste tijd te zetten of
zoveel als mogelijk ijsbanen te bezoeken.
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€2.000,- per challenge

EEN EIGEN TRAININGSSCHEMA
VOOR DE SPRINT GEBRUIKERS
EN EVENTUEEL UW KLANTEN

U kunt de Sprinters maar ook uw klanten een
gericht trainingsschema aanbieden om zich
voor te bereiden voor bijvoordeeld een
evenement die u organiseert. In de app kunnen
ze deze dan doorlopen tijdens hun
schaatsmomenten.
€600,- per trainingsschema

HEEFT U TIPS OF TRICKS VOOR
DE SCHAATSLIEFHEBBER?
Gebruikers kunnen in de app tipen trickvideo’s bekijken omtrent
thema’s als techniek, gezondheid,
materiaal, kleding en wedstrijden.
Ook uw video kan hiertussen
komen of u kunt uw logo
voorafgaande aan een video tonen.
€500,- per video

UW EIGEN LIVEWALL OF VERMELDING

Tijdens het schaatsen verzamelen de schaatsers allerlei statistieken. Wij kunnen deze ook tonen
op het grote scherm in het stadion, waardoor we de schaatsers nog extra kunnen prikkelen om
sneller dan een ander te schaatsen, zijn PR vandaag te rijden, nog net even een extra rondje te
doen of gezamenlijk een bepaald aantal kilometers te gaan voltooien. Ook kan men via de app
een update plaatsen en kan deze op het scherm worden getoond. Hiermee kunt u uw naam
interactief bekend maken of een eigen livewall ontwikkelen voor uw evenement. Wij zullen dit
van Mylaps transponders, tot aan app en scherm voor uw verzorgen.
Prijs op maat

EN ER ZIJN NOG VEEL MEER OP
MAAT MOGELIJKHEDEN!
Sprint mailing: Data zijn onmisbaar om de schaatsliefhebber op een perfecte manier te bereiken.
Daarom dat we met Sprint data werven, verrijken en omzetten in op maat
gemaakte proﬁelen. Alle data maken we ook direct zichtbaar in het Sprint marketingdashboard.
Waardoor we ook in staat zijn om tot een proﬁel te komen waar wij campagne op willen voeren.
Daardoor kunnen we op maat gemaakt e-mailcampagnes en content aanbieden.
Creeër uw eigen ranglijst: In de app kunnen wij een speciale ranglijst voor uw klanten of
gewenste doelgroep opzetten gedurende de gewenste periode. Tevens kunnen we deze ook
presenteren in uw eigen omgeving buiten de applicatie. Zodat u straks kunt zien wie van
bijvoorbeeld uw collega’s het meest actief is geweest of hoeveel rondjes jullie samen al voor het
goede doel hebben geschaatst.
Ticketing mogelijkheden: Wilt u uw klanten bij aankoop van uw product ook een schaatsticket
aanbieden en deze dan via de app laten verzilveren bij ieder willekeurige indoor ijsbaan? Ook dat
is mogelijk middels dit platform.
En natuurlijk kunnen we nog vele voorbeelden van activaties en/of campagnes met u
organiseren. De statistieken en digitale mogelijkheden zijn eindeloos met een dergelijk
platform! We denken graag met u mee!

