16 inzendingen voor de Pleisureworld Noviteiten Award
25-10-2016 11:46
Dit jaar zijn maar liefst zestien bedrijven in de race voor de Pleisureworld Noviteiten Award 2016. Bedrijven
konden tot en met vrijdag 21 oktober hun noviteit indien. Vanaf nu buigt de jury zich over alle inzendingen. De
definitieve winnaar wordt bekend gemaakt op maandag 14 november tijdens de Nationale Netwerk Lunch. Dit
zijn de 16 inzendingen (in willekeurige volgorde):

Active Fun Park Een Active Fun Park is een
speelpark met vele verschillende uitdagende activiteiten voor nagenoeg alle leeftijden ingepast in de
natuurlijke omgeving. Er wordt veel met netten gewerkt, waardoor jong en oud op een leuke en veilige manier
kan spelen. Ook indoor mogelijk! www.activeconstructions.eu

All-weather bowlingbaan Bowling Builders
introduceert de eerste all-weather bowlingbaan. Het bedrijf speelt daarmee in op de vraag van klanten voor
een buiten bowlingbaan. De kennis van het bouwen en installeren van bowlingbanen was al aanwezig maar
deze kennis moest nu naar “buiten” worden gebracht. www.bowlingbuilders.com Elbes CO-STOP De Elbes COSTOP schakelt bij alarm direct de aangesloten cv-ketel, gaskachel of geiser uit. Bij een gewone
koolmonoxidemelder gebeurt dit niet. Wanneer er in een huis een koolmonoxidemelder afgaat, heeft men
gewoonlijk de neiging om te kijken waar het alarm vandaan komt en wat er aan de hand is. Bij de Elbes COSTOP is dat minder relevant want deze heeft op dat moment de veroorzaker al uitgeschakeld. www.co-stop.nl

Open Sky en Skywall Vanaf 2016 beschikt Bright
Buildings over twee unieke flexibele transparante constructies, die in eigen beheer zijn ontwikkeld: het Open
Sky schuifdak en de Skywall hefgevel. Deze transparante daken en gevels laten in een handomdraai zon, licht
en frisse lucht binnenstromen. Beide constructies worden toegepast in een nieuwe transparante
zwembadaccommodatie voor vakantiepark Eiland van Maurik. www.brightbuildings.eu

Kidslocator Een systeem waarmee ouders hun
kinderen in de gaten kunnen houden. De kinderen krijgen leuke armbandjes om en de ouders kunnen op
bijbehorende customized app zien waar de kinderen zijn en of krijgen een waarschuwing als het kind te ver
afdwaalt, een plek waar hij mag zijn verlaat of op een plek waar hij niet mag zijn is. www.findthesquirrel.com
Aquaclean Mera Geberit AquaClean Mera biedt een complete oplossing, die het comfort en gemak van een
douchewc naar een nog hoger niveau tilt. De verfijnde technologie en het stijlvolle ontwerp vullen elkaar zo
goed aan dat reinigen met water volledig vanzelfsprekend wordt. www.geberit-aquaclean.nl

Activiteiten App Animatiewerk lanceert de grootste gratis activiteiten
app van Nederland. Deze nieuwe dienst is perfect voor animatieteams, maar kan ook toegepast worden buiten
recreatiesector. In de app zijn honderden activiteiten (sport en spel, knutsels, meeleeftheater verhalen en
shows) te vinden. www.animatiewerk.nl Eezo Gasten willen graag een internet en multimedia ervaring zoals
thuis. Eezo zorgt voor het mogelijk maken hiervan door een eenvoudig login procedure, voldoende snelheid en
meer dan genoeg bandbreedte. Het concept is geschikt voor recreatieparken, campings en andere plaatsen
waar recreatiegasten toegang wensen tot internet en multimedia. www.hemmink.nl ICY Campsite
Management ICY Campsite Management stelt de campingeigenaar in staat om stroompunten op de camping
vanaf de receptie draadloos in te stellen en uit te lezen. Gebruiken gasten teveel stroom, dan gaat de stroom
automatisch kort uit bij wijze van waarschuwing en daarna automatisch weer aan. www.icy.nl

Click & Play Speel- of sportplekken in de buurt
hebben een ‘houdbaarheidsdatum’, want kleintjes worden groot en de speeltoestellen bieden geen uitdaging
meer. Daarom is Click & Play ontwikkeld: een integrale oplossing voor een flexibele inrichting van de
buitenruimte waardoor speelplaatsen snel naar wens van de buurt kunnen worden aangepast zonder dat de
ondergrond moet worden vervangen. www.ijslander.com Keyplan Keyplan is een real-time oplossing waarmee
het gehele facilitaire gedeelte van een vakantiepark gecoördineerd en beheerd kan worden; van de
Housekeeping tot de Groenvoorziening, van de Technische Dienst tot de werkzaamheden van de receptie.

www.keyplan.nl uwmeningtelt.online De recreatiebranche is door intensief en persoonlijk contact met klanten,
uitstekend geschikt voor het één-vraag marktonderzoeksysteem. Geen vervelende online enquêtes meer die
bijna niemand nog beantwoord! www.uwmeningtelt.online

Picoo Een nieuw tijdperk voor buitenspel. picoo™
mixt naadloos interactief spel met traditioneel spel en creëert zo een compleet nieuwe experience. De picoo™
apparaatjes zijn voorzien van interactieve technologie die het spel verrijkt zonder af te leiden. www.picoo.nl
RentSeeDo De grootste uitdaging die elk bungalowpark of hotel heeft is; hoe zet ik mijn gratis
informatievoorziening bij de receptie om in een verdienmodel. Met RentSeeDo kunnen ook de kleine bedrijven
zoals kano en fietsverhuurders zichtbaar worden en online boekbaar worden middels het “no cure no pay”
reserveringssysteem. www.rentseedo.com Vakantiepretkaartenspel Een spaarsysteem bedoeld om kinderen
te vermaken en om meer omzet bij de verschillende faciliteiten op het park te genereren. Het
Vakantiepretkaartenspel bestaat uit een vrolijk bewaardoosje voor het verzamelen van 24 verschillende
vakantiepretkaarten.In totaal kunnen er 8 sets verzameld worden. www.wecovi.com

Mocadazu De Mocadazu original bamboetent is
de eerste bamboe glampingtent in de wereld. Deze bamboe glampingtent, met zijn unieke design, is zowel luxe
als eco-vriendelijk. De bamboetent is ontworpen met de laagst mogelijke impact op het milieu.
www.mocadazu.com/nl Bron en meer informatie: http://pleisureworld.nl/noviteiten-award/ Bewaren
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