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// 'APP-IN-1-DAG' 

Met het concept 'App-in-1-dag' heeft u binnen een dag zicht op wat een app of 

mobiele website voor uw klanten of uw organisatie kan betekenen, welke functio

naliteit een eerste of nieuwe versie kan bevatten en hoe het er daadwerkelijk uit 

kan komen te zien. Met dit resultaat kunt u vervolgens eenvoudig feedback ver

zamelen binnen uw organisatie, draagvlak voor het project vergroten en offertes 

opvragen bij door u geselecteerde ontwikkelpartijen. Kortom, na 1 dag kunt u uw 

app/sitebouw project daadwerkelijk gaan starten! 

// HET PROGRAMMA 

Het programma voor de dag ziet er in grote lijnen als volgt uit: 

09.00-11.00 Brainstorm over functionaliteit 

11.00-11.15 

11.15-12.30 

12.30-13.00 

13.00-15.00 

15.00-15.15 

15.15-17.00 

17.00-17.15 

Koffiepauze 

Bepalen prioriteiten voor eerste versie 

Lunchpauze 

Interactie ontwerp en definiëren schermen 

Koffiepauze 

Grafisch ontwerp schermen 

Afsluiting 

// HET EINDRESULTAAT 

Aan het eind van de dag worden de volgende producten opgeleverd: 

- Een functioneel ontwerp van de app/mobiele site. 

- Een interactie ontwerp van de app: wireframes van de schermen en een beschrijving van de 

interactie met de gebruiker. 

- Een grafisch ontwerp van de schermen: een ontwerp van hoe de schermen er uiteindelijk uit 

(kunnen) komen te zien. 

// KOSTEN 

De kosten voor de dag bedragen €1.600,-, exclusief BTW. Kosten voor het huren van een 

externe locatie, koffie/thee en lunchkosten zijn niet inbegrepen. 

// VOORBEREIDING 

Om de focus op de dag zoveel mogelijk te houden op het definiëren en ontwerpen van een 

app/mobiele site stuurt AppBakkers u van te voren een kort document waarin belangrijke 

termen worden uitgelegd en een aantal voorbeelden van mogelijke apps ter inspiratie worden 

meegestuurd. Hierdoor kunnen discussies over termen, verschil tussen app en mobiele site 

worden voorkomen en kunnen deelnemers van te voren al een idee vormen over wat een app 

zou kunnen betekenen voor de organisatie. 


