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HET TOTAALPAKKET VAN ZEELAND
VAN BOEKEN TOT NAAR HUIS GAAN
VOOR

TIJDENS

NA

Boek verblijfplaats

Notiﬁcatie activiteiten

Deel je ervaring

Plan activiteiten

Vervoer activiteit

Schrijf een review

Met de OntdekZeeland app kun je vooraf en tijdens de reis de leukste plekken van Zeeland,
campings/hotels en parkeergelegenheden vinden. Je kunt activiteiten plannen die passen bij je
interesses en deze toevoegen aan je agenda. Op de dag van de activiteit krijg je een notiﬁcatie
met de activiteit en kun je kiezen hoe je naar deze activiteit toe gaat.

MULTI DEVICE BOEKEN
Altijd verder waar je gebleven was

Door de connectie tussen mobiel en desktop kan de gebruiker van mobiel overgaan op desktop. De
gebruiker vindt ﬁjner om een boeking te plaatsen op een groter scherm. Op mobiel wordt er vooraf geﬁlterd
en door de connectie kan de gebruiker op desktop verder gaan met exact dezelfde ingestelde ﬁlters.

FILTER EN SORTEER
Altijd de juiste resultaten voor jou

De gebruiker heeft de mogelijkheid om op desktop alle vooraf ingestelde ﬁlters te wijzigen. Daarnaast biedt OntdekZeeland
een grote lijst aan met ﬁlters. De ﬁlters zijn gecategoriseerd en kunnen geselecteerd worden door de checkbox aan te vinken.
De ﬁlters verschijnen boven aan de pagina zodat de gebruiker de gekozen ﬁlters kan zien of verwijderen. Naast de ﬁlters
heeft de gebruiker de mogelijkheid om de resultaten te ﬁlteren.

PLAN JE ACTIVITEITEN
Zie wat er te doen is tijdens jouw verblijf

Na het boeken kan gebruiker activiteiten vinden die plaatsvinden tijdens het verblijf en in
de buurt van de bestemming. De activiteiten kunnen geﬁlterd worden op interesses en
vervolgens gesorteerd worden. De activiteit kan de gebruiker toevoegen aan de agenda.

DE DAG VAN DE ACTIVITEIT
Direct naar je bestemming

Op de dag van een geplande activiteit krijgt de gebruiker en melding en helpt OntdekZeeland om de route
ernaar toe uit te stippelen. Als de gebruiker voor “auto” kiest zal de app helpen met het vinden van een
parkeergelegenheid.

NA DE REIS

Laat weten wat je er van vond

Na de activiteit ontvangt de gebruiker een melding om een review achter te laten. Na het
achterlaten van de review kan gebruiker zijn/haar mening delen op Social Media.

DE HUISSTIJL
Waarom dit kleurgebruik

#66D0D5

Open Sans Bold

#2D3699

#2D3699

Open Sans Regular

De kleuren die gebruikt zijn binnen de app zijn gekozen omdat de kleuren passend zijn bij de zee. Naast groen
en blauw is er een oranje kleur. De oranje kleur is een tegenoverstaande kleur van blauw en groen en daarom
is deze gebruikt als Call To Action kleur. De oranje kleur zorgt dat de aandacht van de gebruiker naar de Call
To Action gaat.

