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OETELDONK
EEN APP MET EEN FEESTELIJK RANDJE
In deze editie staat de Oeteldonk App centraal.
Chantal Boogers en Rinske van Kasteren zijn beiden
vrijwilligers binnen het Ministerie van Pers,
Communicatie en Publiciteit van de Oeteldonksche
Club. Chantal is commissielid en Rinske vervult de
functie van minister en is daarmee eindverantwoordelijk. Zij vertellen graag over het succes van de
Oeteldonk App.

TOEGEVOEGDE WAARDE
Rinske kwam via het Hippen Happen Festival in
Rosmalen in contact met Concapps. “Ik zag de app die
Concapps voor hen gemaakt heeft, zodoende ben ik in
gesprek gegaan over de mogelijkheden voor een app voor
Oeteldonk. We waren meteen enthousiast!”

De Oeteldonksche Club zet verschillende communicatiemiddelen in, zowel offline als online. Met de
Oetedonk App wordt er nog meer ingespeeld op
de behoeften van de Oeteldonkers.
“Het unieke van de app is dat je er alle informatie in vindt
die je als Oeteldonker, of als aankomende Oeteldonker,
nodig hebt. Zo vind je er informatie over Oeteldonk en de
gebruiken, info over de clubs, de Oeteldonkse horeca en
heb je altijd de agenda op zak.”

EENVOUDIG IN GEBRUIK
“De app ziet er allereerst prachtig uit, het heeft de juiste
Oeteldonkse look & feel. Het CMS is overzichtelijk en
gebruiksvriendelijk. Het fijne van de Appmanager is dat
je ook op locatie nog wijzigingen kan doorvoeren en er
bijvoorbeeld pushmeldingen uitstuurt. De populairste
functies van de app zijn de agenda en de nieuwspagina.
Daarnaast wordt ook de informatie over het protocol:
de hoofdrolspelers van Oeteldonk vaak geraadpleegd.”

“We zijn super blij met de app!”
Om de app te promoten zijn alle communicatiemiddelen van de Oeteldonsche Club ingezet. Er is veel gebruik
gemaakt van social media maar ook in het ledenmagazine is er aandacht voor de Oeteldonk App.
“Daarnaast hebben we ook een ludieke video opgenomen
met de Peer, onze hoofdrolspeler van Oeteldonk, om de
app te promoten. Tijdens de intocht delen we ook nog een
gadget uit om de app onder de aandacht te brengen.”

GROOT SUCCES
Inmiddels is de app al ruim 5.600 keer gedownload en
dit aantal groeit nog iedere dag, een groot succes dus!
Volgens Chantal zijn er meerdere redenen om de app
te downloaden: “Als je gek bent op Oeteldonk en alle
praktische informatie bij elkaar wil hebben is dit de
ideale app, maar ook als je nieuwsgierig bent naar het
Oeteldonkse carnaval en meer te weten wil komen over
dit mooie feest!”

BENIEUWD GEWORDEN NAAR
DE MOGELIJKHEDEN VAN DE
OETELDONK APP?
DOWNLOAD HEM OOK!

iPhone app

Android app

OETELDONK

AANMELDEN?
Ben jij ook zo enthousiast over jouw samenwerking
met ons en wil je dit graag delen met anderen? Stuur
een mail naar marketing@concapps.nl met als onderwerp ‘Uitgelicht’ en geef aan met wie wij contact kunnen
opnemen. Wie weet lichten wij jouw ervaring de
volgende keer uit!

