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Geachte heer Van Houts,
Via deze maandelijkse noviteiten nieuwsbrief zorgen wij ervoor dat u niets
mist op het gebied van innovatie en inspiratie binnen de leisureindustrie. Mocht u
interesse hebben in advies of een persoonlijk contactmoment, neem dan contact
op via hans@pleisureworld.nl voor een afspraak.
Hans van Leeuwen
Trendwatcher, Adviseur & Concept Ontwikkelaar Recreatie & Toerisme

AmusementProf ontwerpt en bouwt klimpark zonder operator
AmusementProf heeft voor BillyBird park Hemelrijk een nieuw klimpark
ontworpen en gebouwd. De grote voordelen van dit klimpark zijn: geen operator
nodig, (dus ook geen trainingen), grote capaciteit, weinig onderhoud, veel
interactie tussen gebruikers, geen opstoppingen en reddingsoperaties.
Lees meer

Het slimme elektronische pincodeslot van EveryOffice Recreatie
Door corona hebben alle recreatiebedrijven dit jaar om moeten leren gaan met
afstandsregels en hygiënemaatregelen. Deze nieuwe realiteit brengt vele
uitdagingen met zich mee. EveryOffice Recreatie speelt hier op in met nieuwe inhuis ontwikkelde elektronische pincodesloten; volledig gericht op de nieuwe

gebruikseisen van de recreatiebranche. Zo is door de directe koppeling met het
softwaresysteem een volledig receptieloze check-in en check-out mogelijk.
Lees meer

Bookzo koppelt direct met Booking.com
Bookzo heeft een directe 2-weg koppeling met Booking.com gerealiseerd. Voor
recreatiebedrijven die alleen gebruik maken van Booking.com is het nu niet meer
nodig om gebruik te maken van een channelmanager als schakel tussen Bookzo
en Booking.com. De voordelen; minder kans op fouten en goedkoper!
Lees meer

Omzet op wielen, wie wil dat niet in deze tijd!
Als ondernemer ben je trots op je product. Dat wil je uitdragen, maar dan wél op
een onderscheidende manier. Multiwagon ontwikkelt en verkoopt mobiele
concepten om je product of dienst onder de aandacht te brengen. Voor food en
non-food en voor binnen en buiten. Voor promotie, verkoop en service. Alle
Multiwagons zijn multifunctioneel en ze zijn er in elke gewenste grootte: van
verrijdbare ServeTrolley tot compleet ingerichte Pop-Up container.
Lees meer

HControl deursloten beheren vanuit reserveringsprogramma Bookzo
Het Hcontrol® toegangssysteem werkt met cijfercodes. Deze worden op basis
van reserveringen in Bookzo (rekening houdend met een aankomst- en

vertrekdatum en tijd) gemaakt en naar de gast gestuurd. Ideaal om sleutelbeheer
van vakantiewoningen receptie-loos te regelen. Ook een goed alternatief voor de
onveilige sleutelkastjes.
Lees meer
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