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Diverse standhouders op de Recreatie Vakbeurs in Hardenberg (28 - 30 november) presenteren een noviteit voor
de Nederlandse recreatiesector. Wij maakten een eerste inventarisatie van de nieuwtjes die we in de stands
kunnen verwachten. Zijn we er een vergeten? Mail die dan door naar redactie@pretwerk.nl. Dan voegen we die

toe aan onderstaand overzicht.

Ballenenzo (stand

115): de Kids Escape Room
Bij de Kids Escape Room is de opdracht het vinden van een code waarmee ze uit de kamer kunnen ontsnappen
of, indien men niet met afgesloten kamers wil werken, een kluisdeur te openen. In de ruimte waar het spel
staat opgesteld, af dan niet met afgesloten deur of een kluis, hangen 25 genummerde kistjes. Het spel leidt de
kinderen langs .. van deze kistjes. In iedere kistje zit een opdracht, een aanwijzing om de volgende kist te
vinden en een sleutel om de volgende kist te openen. Als alle opdrachten goed zijn uitgevoerd hebben ze een
code waarmee de kamerdeur of de kluisdeur kan worden geopend. Omdat er 25 kisten zijn is het mogelijk
verschillende routes die naar de juiste code leiden voor verschillende leeftijdsgroepen. De Kids Escape Room
slaat erg aan bij kinderen van 6-12 jaar. meer informatie: www.ballenenzo.nl Stratech automatisering (stand
231): vergelijk je bedrijf met de benchmark In de hotelsector bestaat al langer een goed functionerend
benchmarksysteem. De Stratech Benchmark voor de verblijfsrecreatie is in de basis georganiseerd rondom
dezelfde drie Key Performance indicators (KPI’s): Bezettingsgraad, ADR (Average Daily Rate) en RevPAR
(Revenue Per Available Room). Meer informatie: artikel: Stratech presenteert benchmark / www.stratech.nl

Lightfind (stand 107): de GPS Soukky app voor
de camping Speciaal voor de Recreatiebranche is de Soekky app ontwikkeld; een speurtocht avontuur op de
camping. Online buiten gamen op de camping, in de stad, een natuurgebied of een recreatiegebied. Iedereen
naar buiten, gezondheid en avontuur lonken! Lightfind maakt GPS avonturen apps die elke plek tot een online
buiten avontuur maken, waarmee de mooiste plekjes op avontuurlijke wijze ontdekt worden en heel makkelijk
gedeeld kunnen worden. Het white label concept met de GPS app wordt ontwikkeld in uw huisstijl. Het is
laagdrempelig qua kosten, invulling en de app werkt na downloaden geheel offline. Op eenvoudige wijze heeft
u een originele eigen app die alle mooie plekken van uw recreatiepark, mooie stad of natuurgebied laat

ontdekken. Meer informatie: http://lightfind.nl/
KWAN leisure: Droneum Een tipje van de sluier wordt wel opgelicht, maar voor het complete verhaal moet je
echt naar Hardenberg komen. De attractie Droneum is een opblaasbare en verplaatsbare attractie die gebruik
maakt van drones. Meer informatie: www.droneum.nl Digizijn: Elektronisch slot en electronische sleutelkluis

De Aperio H100 is het nieuwste elektronische slot in het assortiment van EveryOffice Recreatie. De Aperio
H100 maakt toegangscontrole mogelijk voor elke binnendeur. De stijlvolle deurklink is eenvoudig geïnstalleerd
zonder boren en kan worden geopend met een RFID pas of tagje. Het draadloze systeem kan worden
aangestuurd via het online dashboard van EveryOffice Recreatie. Zo heb je controle over toegang tot
verhuurruimtes, voorraadkasten, kantoorruimtes en meer. [gallery link="file" columns="2" size="medium"
ids="52418,52419"] De elektronische sleutelkluis is nieuw in het assortiment van EveryOffice Recreatie. De
sleutelkluis is een mooie manier om de afgifte van sleutels voor bijvoorbeeld fiets- en/of bootverhuur volledig
te automatiseren. De elektronische kluis gaat open met een code. Alleen de sleutel die vervolgens oplicht met
een groen lampje is uit de kluis te pakken. Hier kan de klant de sleutel ook weer inleveren. De afgifte van de
code kan, net als de reservering en betaling van het verhuurobject, volledig in online dashboard van
EveryOffice worden geregeld. Meer informatie: www.digizijn.nl Al het nieuws over Recreatie Vakbeurs
Hardenberg 2017: #Hardenberg2017 Meer informatie en aanmelden voor de beurs:

Redactie
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