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Achtergrond	  
KAS	  is	  een	  bloemenketen	  die	  binnenkort	  groots	  gelanceerd	  gaat	  worden	  in	  steden,	  maar	  ook	  
op	  stations.	  We	  willen	  een	  platform	  maken	  waar	  de	  consument/reiziger	  in	  staat	  is	  om	  tijdens	  
zijn	  treinreis	  boeketten	  te	  kopen	  op	  stations	  voordat	  de	  persoon	  daadwerkelijk	  op	  de	  
stations	  aankomt.	  Zo	  heeft	  de	  passagier	  tijdswinst	  en	  kunnen	  retailers	  hun	  klanten	  beter	  en	  
efficiënter	  faciliteren.	  Door	  de	  service	  hoopt	  KAS	  voor	  klanten	  van	  betekenis	  te	  zijn	  en	  zo	  
een	  sterk	  merk	  te	  creëren.	  	  

De	  opdracht	  
Maak	  een	  prototype	  van	  een	  toepassing	  waarmee	  gebruikers	  in	  staat	  zijn	  om	  	  in	  zijn	  eigen	  omgeving	  
of	  tijdens	  een	  reis	  aankopen	  te	  doen	  op	  een	  station.	  Houd	  hierbij	  rekening	  met	  de	  behoeften	  van	  de	  
reiziger	  maar	  óók	  met	  de	  retailer	  en	  de	  omstandigheden	  (context)	  	  
	  

Gewenste	  resultaten	  
Een	  werkend	  prototype	  voor	  zowel	  de	  reiziger	  als	  de	  retailer	  dat	  voorziet	  in	  onderzochte	  
behoeften.	  
	  
Tussenproducten	  zouden	  kunnen	  zijn:	  

-‐ Resultaten	  van	  paper	  prototyping	  
-‐ Verschillende	  concepten	  waarop	  de	  consument	  bediend	  wordt	  
-‐ Resultaten	  onderzoek	  retailers	  
-‐ Resultaten	  onderzoek	  naar	  behoeften	  consument	  

	  
Het	  werkende	  prototype	  zal	  (wanneer	  het	  op	  een	  presenteerbaar	  niveau	  is)	  gepitcht	  worden	  
bij	  de	  NS	  met	  mogelijkheden	  om	  het	  platform	  voor	  alle	  NS-‐franchisers	  in	  te	  zetten.	  
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