
De Philharmonie Congres App

Vind eenvoudig de weg tijdens uw congres in de Philharmonie. Ontvang de laatste updates over workshops 
of stem op een poll tijdens een presentatie. Dit kan nu eenvoudig met de Philharmonie Congres App, onze 
gratis service voor zakelijke klanten en bezoekers. 

De Philharmonie Congres App
De app heeft een aantal basisfuncties met kerninformatie voor zowel eventmanagers als congresbezoekers. 
Vooraf of tijdens het event beantwoordt de app veel voorkomende vragen. Zo vindt u route- en parkeerinforma-
tie en met een plattegrond is de weg in het gebouw gemakkelijk te vinden. Ook draagt u met de app eenvoudig 
het programma, de informatie over sprekers en deelnemers en de contactgegevens op zak. Op deze manier 
stimuleert de app de vermindering van papiergebruik, wat goed aansluit bij het duurzaamheidsbeleid van de 
Philharmonie.

Het gebruik
Na het downloaden van de app kunnen sprekers en deelnemers inloggen met een unieke code. Hiermee wordt 
toegang gegeven tot de functies die de organisator naar eigen wens kan inzetten en inrichten. Ook kunt u als 
organisator eenvoudig informatie invoeren en aanpassen. De ingevoerde informatie is direct terug te vinden, 
dat is wel zo handig wanneer u last minute nog een wijziging heeft. 
De gebruiker navigeert gemakkelijk tussen de verschillende functies. Dit maakt de app erg gebruiksvriendelijk. 
Hieronder vindt u een overzicht van de basisfuncties en extra mogelijkheden.

De basisfuncties

Informatie over de route naar de Philharmonie en de parkeermogelijkheden.

Algemene informatie over de Philharmonie. Met de plattegrond navigeren bezoekers 
eenvoudig door het gebouw.

Informatie over het programma, de planning en de inhoud van de sessies. 

Een congres verbindt. Vul naar wens informatie in over sprekers. Of om het netwer-
ken te stimuleren kunt u deelnemerslijsten publiceren.  

Verwijs de bezoekers met één klik richting verschillende sociale media: Facebook, 
Twitter en Instagram.

Upload belangrijke contactgegevens zodat deelnemers de organisatie goed weten te 
bereiken.

Route Parkeren

Locatie Plattegrond

Programma Sessies

Deelnemers Sprekers

Facebook Twitter Instagram

Contact



Aanvullend op het programma kunnen deelnemers een eigen programma 
samenstellen door sessies als favoriet te selecteren.  
€ 200,-
   
Het prikbord laat vragen van bezoekers en antwoorden vanuit de organisatie ano-
niem samenkomen. Met de chatfunctie kunnen deelnemers onderling chatten of een 
vraag sturen naar een spreker. 
€ 200,- / €  350,-
   
Maak je sessie interactief door de mening van de deelnemers te vragen en weer te 
geven op een scherm. Een poll geeft de uitslag op een meerkeuzevraag uit de zaal 
weer. Een Word Cloud laat de associaties van de deelnemers zien. 
€ 350,- / € 200,-
   
Wilt u weten wat uw bezoekers vinden? Vraag ze dan naar hun mening wanneer het 
event nog vers in het geheugen zit. Dit kan d.m.v. een zelf samengestelde vragenlijst 
of door aparte sessies te laten beoordelen.
€ 350,- / € 200,-
  
Stuur updates en nieuwsberichten via pushberichten direct naar de smartphones 
van je bezoekers. Dit kan zowel van te voren als tijdens het event.
€ 200,- / € 200,-

Extra mogelijkheden
Om interactieve elementen aan uw congres toe te voegen kunt u kiezen voor extra mogelijkheden van de 
Philharmonie Congres App. Onderstaande aanvullende functionaliteiten zijn beschikbaar voor een opstarttarief 
van €450,-  plus een verschillend tarief per functie.

Favorieten

Prikbord Chats

Poll Word Cloud

Evaluatie Sessies

Nieuws


