


Ik help bedrijven met het realiseren en/ of  
optimaliseren van digitale producten 
(app, platform, website).

CONCREET 

‣ Idee vertalen naar een tastbaar product,  
prototype of concept;  

‣ Producten maken die digitale strategie versterken;  

‣ Producten maken waar gebruikers ècht op zitten 
te wachten (probleem oplossen);  

‣ Platformen, apps, websites, portals, koelkasten 
alles met een gebruikersinterface; 

‣ Ontwikkelen en uitrollen van digitale strategie. 
Meer dan 10 jaar ervaring met het maken 

van digitale producten voor A-merken.

EVEN VOORSTELLEN

TIM VAN ASCH
DIGITAL PRODUCT SPECIALIST
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VAN LIVE MOBILE GAME  
TOT OTT-PLATFORM

PORTFOLIO
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TEL
TALPA EXPERIENCE LANGUAGE

EEN SOLIDE BASIS VOOR ALLE TALPA PRODUCTEN 
De fundering voor alle digitale Talpa producten. In de producten 

van Talpa worden veel componenten hergebruikt. We hebben er 

hard aan gewerkt om een eenduidige oplossing te creëren voor 

terugkerende  componenten. Daarnaast hebben we een 

aansluitende design filosofie zodat we het wiel niet meerdere 

keren hoeven uit te vinden. Hierdoor kunnen we meer op de 

experience focussen en dus gaat de kwaliteit van het digitale 

product omhoog.

GOAL 

‣ Kwaliteit alle digitale producten verbeteren en eenduidigheid 

creëren in User Experience;



THE VOICE OF HOLLAND
MOBILE & TABLET APP
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DE PERFECTE DIGITALE EXPERIENCE ALS EXTENSIE VAN HET 
WERELDBEROEMDE TV FORMAT 
De RedRoom app van The Voice of Holland is al vele malen 

opnieuw uitgevonden. Ieder jaar kwam er iets nieuws bij. Wij 

hebben de app weer teruggebracht naar de kern. De aansluiting 

met het TV programma is teruggevonden en we hebben de user 

experience vergroot door interactie, nieuwe spellen en 

Livestreams.

GOAL 

‣ User experience seamless laten aansluiten op TV programma 

en sponsormogelijkheden binnen de app vergroten.

BESTE APP 2017



DANCE DANCE DANCE
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MOBILE & TABLET APP

VERBINDEN DOOR TECHNOLOGIE 
De hoofdsponsor van Dance Dance Dance KPN, wilde een app 

waarmee mensen thuis de Dance Dance Dance experience 

optimaal konden beleven. De oplossing: met 360 graden video en 

VR beelden kan de gebruiker alle dansen terugkijken op de 

seconde nauwkeurig. Naast de experience tijdens de show kunnen 

dansers , danseressen en mensen die het gewoon leuk vinden om 

te dansen hun eigen dans opsturen. De gebruiker kan muziek en 

een scene kiezen en de film editen.

GOAL 

‣ De Dance Dance Dance experience dichter naar de gebruiker 

brengen.



5 GOLDEN RINGS
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MOBILE & TABLET APP

HOE PRECIES BEN JIJ? 
5 Golden Rings is de game waar je 5 ringen krijgt waarmee je 

zoveel mogelijk goede antwoorden moet aanwijzen. Op een vloer 

van 7 meter in de studio leggen kandidaten ringen neer op het 

goede antwoord. Spelers thuis kunnen ook geld winnen door mee 

te spelen en de ring precies op het goede antwoord neer te 

leggen. Later hebben we ook een stand alone versie van het spel 

gemaakt met 6 categorieën en 1000 vragen per categorie. Zodat je 

dit leuke spel altijd en overal kan spelen.

GOAL 

‣ Het optimaal vertalen van een groot studio spel naar een 

relatief klein mobiel telefoon scherm.



TELEGRAAF VNDG
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RESPONSIVE OTT PLATFORM

TELEGRAAF VNDG HÈT VIDEOPLATFORM 
De videopropositie van TMG vangen in een responsive over the 

top platform, waar gebruikers op elk gewenst device en scherm de 

content van Telegraaf VNDG kunnen consumeren. Met een 

speciale zwarte video consumptie laag een vooruit strevend UX 

and visual design.

GOAL 

‣ Gebruikers meer videos laten consumeren dan waar ze 

oorspronkelijk voor kwamen. Op welk device of scherm dan 

ook.



VOETBAL TV
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SOCIAL VOETBAL PLATFORM

AMATEURVOETBAL WAS NOG NOOIT ZO LEUK 
De VoetbalTV app is een sociaal platform voor amateurvoetballers 

van Nederland. Door vooruitstrevende technologie kunnen we 

zonder tussenkomst van mensen voetbalwedstrijden opnemen en 

ontsluiten. We hebben een app gecreëerd waarin wedstrijden live 

gevolgd kunnen worden, Samenvattingen bekeken en highlights 

kunnen worden gemaakt.

GOAL 

‣ Ontwikkel hèt Social platform voor de Nederlandse 

amateurvoetballer waarin de persoonlijke voetbalcarrière 

voorop staat.



VOETBAL ANALYSE PLATFORM
VOOR COACHES EN TRAINERS
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BETER WORDEN AAN DE HAND VAN VIDEO ANALYSE 
Dezelfde technologie gebruiken we ook om het video analyse 

platform te vullen met video. Deze video’s kunnen door coaches 

worden geknipt, geannoteerd en gedeeld, zodat teams beter 

kunnen worden.

GOAL 

‣ Het amateurvoetbal kwalitatief verbeteren door een platform  

te maken waarin coaches een wedstrijd kunnen analyseren, 

om dit vervolgens te kunnen delen met hun team.



LIVE MOBILE GAME SHOW 
Lucky13 de eerste live mobile game show van Nederland. In de 

app krijg je een livestream te zien van een presentator. Hij stelt je 

13 vragen en een bonusvraag, heb je alles goed dan win je geld, 

samen met alle andere winnaars.

LUCKY13
LIVE MOBILE GAME APP
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GOAL 

‣ Een live game experience creëren die voor jong en oud te 

begrijpen is.
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