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Joepie, er is WIFI!
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CONCEPT
Bezoekers kunnen met behulp van een app automatisch toegang krijgen tot alle publieke WIFI’s in de
gemeente of de regio (restaurants, hotels, musea, enzovoort). De app is ofwel gratis ofwel beschikbaar
mits betaling van een beperkte som.

DOELGROEPEN
Alle bezoekers van de gemeente of de regio, afhankelijk van hoe ruim de WIFI dekking met de app is. Het is
mogelijk dat vooral jeugd in deze dienst geïnteresseerd is omdat die groep zich nog geen 4G kan veroorloven.

VERNIEUWENDE ELEMENTEN
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Toegankelijke WIFI en een geïntegreerde ervaring zijn nieuwe elementen.

Noden waarop wordt ingespeeld
Er is nood aan een comfortabele ervaring en toegang tot het internet op vakantie. Op dit moment is het
eerder moeilijk om aan WIFI te geraken en er is geen geïntegreerde oplossing.

Specificaties voor mogelijke uitwerking
•
•

•

De ontwikkeling van het aanbod vergt de medewerking van de lokale WIFI houders: ondernemers en
publieke instellingen. Idealiter wordt de ganse gemeente gedekt door het aanbod, maar hoe ruimer de
dekking is, hoe beter.
De app connecteert automatisch met de sterkste, beschikbare WIFI in de omgeving zonder wachtwoorden
in te geven. Zo kunnen bezoekers zorgeloos surfen en geconnecteerd blijven gedurende hun verblijf.
Er zijn bepaalde restricties voor toegang en gebruik die de oplossing aantrekkelijk maken voor de
lokale ondernemers:
• Tijdelijke toegang: enkel gratis beschikbaar gedurende de eerste 30 minuten en dan
ontvangen gebruikers reclame van lokale ondernemers, of
• Enkel toegankelijk voor personen die overnachten in een van de plaatselijke hotels of B&B’s, of
• Enkel toegankelijk voor personen die voor de tweede (of derde, enz.) keer naar de regio komen, of
• Betalende app: de gebruiker moet een klein bedrag betalen om zich de app aan te
schaffen. Er zijn verschillende tarieven naargelang de gewenste gebruiksduur.

Mogelijke aanbieders / partners
De aanbieders van de WIFI zijn de lokale ondernemers die WIFI aansluiting aanbieden aan hun klanten - er wordt
geen nieuw netwerk gecreëerd. Er zal een coördinator nodig zijn bij de start om het systeem op te zetten en

de lokale ondernemers en andere actoren warm te maken voor het initiatief. De gemeentelijke overheid
of de lokale handelaarsvereniging kan hierin de trekkersrol op zich nemen, en eventueel de
ontwikkeling van de app financieren.
Wat zit erin aan toegevoegde waarde voor de partners-ondernemers?
De dienst laat promotie toe van de eigen zaak via de app en/of inkomsten via verkoop van de app.

Hefbomen
Gemakkelijke toegang tot gratis WIFI beantwoordt aan de noden van de hedendaags bezoekers en
benadrukt het moderne imago van de gemeente / regio.
Eens de app is ontwikkeld, kan die als product ook ruimer worden aangeboden en geëxploiteerd.

