Deelnemers aan Future Fest NHN maken gebruik van een app voor het volgende:
• Inchecken bij de bedrijven/locaties/workshops die ze bezoeken.
• Deelnemen aan stellingen/poll’s over de presentaties, workshops/opdrachten
• Invoeren van waarderingen over de presentaties, workshops/opdrachten
• Registreren van het ‘pad’ dat ze bewandelen. Zorg, ICT, Duurzaamheid, Marketing etc of juist
een mix van dit alles.
• Terugkoppeling over wat hen het meest heeft geraakt tijdens die bezoeken
• Er kan ook een prijsvraag aan gehangen worden, zodat ze gemotiveerd worden om actief mee
te doen.
• Door middel van Big Data kan uit al deze gegevens weer een analyse gemaakt worden over
de gedachtegangen van studenten en te kijken waar hun behoefte uit eindelijk ligt.

<- Mijn accountgegevens

<- Profielvragen
Algemeen

Studiegegevens

Studie

Mobielnummer wijzigen

Sport/Hobby

Mijn FutureFest ID

Bijbaantje

bedrijven

jouw pad

instellingen

bedrijven

jouw pad

instellingen

Vul je e-mailadres in om kans op
de prijs te maken

Vul je e-mailadres in om kans op
de prijs te maken
info@wokkeinvorm.nl

Wat geberut er met jouw antwoorden?

Iedere dag bij de dagafsluiting maak
je kans om de prijs te winnen die
beschikbaar is gesteld door KPN:
een jaar lang gratis bellen! Hiervoor
hebben we wel je e-mailadres en
naam nodig.

Winactie
Welkom!
Sessie 1 om 11.00 uur

E-mailadres

Sessie 2 om 13.00 uur
Sessie 3 om 15.00 uur
Afsluiting
bedrijven

jouw pad

instellingen

Waarom heb je deze
sessie gekozen?

Welke sessie heb je gekozen?

HVC

n HVC n DEEN n AFAS - AZ n De TelefoonCentrale

Maak een foto van iets waarover je
verwonderd bent vandaag

Ik ben benieuwd wat ze doen

n Ik ben benieuwd wat ze doen
n Ik vind het leuk wat ze doen n Overig
n Het merk staat me aan n Ik moest iets kiezen

Tot straks bj de afsluiting!
Wij staan op je te wachten bij TAQA Theater De Vest
om gezamenlijk af te sluiten. Tot zo!

Hoe vat je deze
sessie samen?
inspirerend

De dagafsluiting begint zo, ben je er al
of nog onderweg?
NEE

1 is coma-toestand, 10 is hyper: hoe
geinspireerd ben je na vandaag?

Tot slot
We horen graag wat je van vandaag
vond. En vergeet niet: bij de
dagafsluiting maak je kans opm de
prijs te winnen die beschikbaar is
gesteld door KPN: een jaar lang gratis
bellen!

8

n NEE n ONDERWEG n JA

Hoeveel nieuwe mensen heb je
ontmoet vandaag?

Wat is de beste sessie die je vandaag
hebt bijgewoond?
0-5

n 0-5 n 6-10 n 15-20 n Ik ben de tel kwijt

Wat voor soort bedrijf zou er
volgende keer nog bij mogen?

Scherp Advocaten

n Triple n AZ - Zorg n Az - sport n Scherp
Advocaten n Alkmaar Marketing

Kerncentrale Petten

n Pff, geen flauw idee n Overig

