TRENDS EN NOVITEITEN DECEMBER 2020

Samen werken we aan een mooi 2021. We zullen nog even de tanden op elkaar
moeten zetten en de boel optimaliseren voor het beste omzet jaar ooit in 2022!
Via deze maandelijkse nieuwsbrief houden wij u op de hoogte van de laatste
innovaties en zult u telkens nieuwe inspiratie opdoen. Mocht u interesse hebben
in advies of een persoonlijk contactmoment, neem dan contact op
via hans@pleisureworld.nl voor een afspraak.
Wij wensen u fijne feestdagen en alle goeds voor het komende jaar!
Hans van Leeuwen
Trendwatcher, Adviseur & Concept Ontwikkelaar Recreatie & Toerisme

YALP | Van lege tennisbaan naar publiekstrekker
Worden jouw tennisbanen niet zo vaak meer gebruikt? Transformeer deze dan
tot een kleurrijke sportfaciliteit. Een ontmoetingsplek waar jong en oud zich in
grotere groepen kunnen vermaken. Zo heb je veel meer plezier voor iedereen!
Bij Yalp weten ze hoe je van je lege tennisbaan weer een publiekstrekker voor
jong en oud kunt maken. Inclusief de voordelen voor je animatieteam en je
horeca omzet. Collega ondernemers RCN Het grote bos, Vakantiepark ’t
Rheezerwold en RCN Zeewolde gingen je al voor.
Lees meer

EVERYOFFICE | Streven naar een nog ultiemere guest journey
Innoveren zit bij EveryOffice, de hard- en softwareleverancier in de
recreatiesector, in het DNA. In tien jaar tijd is hun cloud software-oplossing
ontwikkeld en uitgebreid tot een veel omvattende tool die is aangesloten op
bijpassende hardware. Onmisbaar voor de hele organisatie achter
vakantieparken en campings.
Lees meer

MULTIWAGON | Tijd om na te denken over de invulling van het nieuwe jaar!
Het einde van 2020 is in zicht. Met een hopelijk nog volgeboekte kerstperiode
voor de deur is het ook de tijd om na te gaan denken over de invulling van het
nieuwe jaar. Door gebruik te maken van mobiele concepten kunt u uw gasten
beter spreiden, en kunt u toch de gewenste horeca en service faciliteiten bieden.
Multiwagon heeft hiervoor diverse mobiele oplossingen ontwikkeld. Deze
oplossingen zijn goed voor het servicemodel, en verhogen natuurlijk ook de
omzet.
Lees meer

SUNVIG | De ontwikkeling van Social Entertainment in post-COVID tijden
Social entertainment is een trend die wij in 2021 alleen maar meer zullen gaan
zien ontwikkelen. Wij van SUNVIG zijn specialisten in Karaoke Entertainment en
zullen vol in blijven zetten op Social Entertainment in 2021 en wij geloven ook
met de volle 100% dat dit nog altijd de trend zal blijven, ook in post-COVID

tijden. Ons doel is om de gehele karaoke ervaring te waarborgen zonder
veiligheid en hygiëne in het geding te brengen.
Lees meer

EVERYOFFICE | Totaalpakket voor dagrecreatie
Automatisering staat binnen de verblijfsrecreatie al jaren hoog op de agenda. Wij
zagen echter dat dit thema binnen de dagrecreatie afgelopen jaren minder
prominent aanwezig was. Maar met de gebeurtenissen van afgelopen jaar is
automatisering voor beide sectoren een echte must geworden. Hier spelen wij op
in met een totaalpakket voor de automatisering van dagrecreatie. Met dit pakket
kun je in één keer de automatiseringsslag maken, zonder afhankelijk te zijn van
verschillende aanbieders van steeds een deel hard- of software.
Lees meer

SIDIJK | Sidijk en Rugged Interactive lanceren Freedom Gaming
Freedom Gaming® is een razendsnel spel dat draait om competitie,
behendigheid en teamwork. In een arena vol fysieke uitdagingen gaan de
deelnemers op jacht naar de pods die oplichten in de kleur van hun team.
Freedom Gaming is het resultaat van een samenwerking tussen Rugged
Interactive en Sidijk. Het nieuwe spelplatform van Rugged Interactive
gecombineerd met de nieuwe serie hindernismodules van Sidijk resulteerde in
dit energieke concept.
Lees meer

AMUSEMENTPROF - Kom inspiratie opdoen in de showtuin van
AmusementProf
Het rare (hoog)seizoen hebben we inmiddels achter ons gelaten, en gaan nu
een iets rustigere periode in. Het mooie van de wintermaanden is dat er wat
meer tijd is om inspiratie op te doen voor toekomstige investeringen. Daarvoor
stellen we graag onze showtuin ter beschikking!

Lees meer
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