Tarieven en mogelijkheden

Waarom een EK pool?
Wanneer u kiest voor een bedrijfspool van Poule-It
kiest u voor een volledig geautomatiseerde en
gebruiksvriendelijke pool die het EK gegarandeerd tot
een succes maakt.

Functionaliteit
Poule-It is aanbieder van een van de meest complete
bedrijfspools. Naast de volledig geautomatiseerde
pool biedt de bedrijfspool standaard de volgende
extra functies:

De pool is zo opgezet dat alle spelers hun
voorspellingen voor het begin van het EK moeten
invoeren. Deze zijn tot de start van het EK elk
moment te wijzigen. Na aanvang van het EK worden
de voorspellingen ‘bevroren’ en zijn deze niet meer
aanpasbaar. Wanneer het EK van start is gegaan
kunnen ook de voorspellingen van andere spelers
worden ingezien.



Na elke wedstrijddag worden de punten en
tussenstanden van alle spelers en klassementen
berekend.
Design van de website
De website wordt voor oplevering aangepast aan de
huisstijl van uw bedrijf of vereniging. Zo kunt u uw
eigen logo en slogan bovenaan elke pagina plaatsen
en kan de tekstkleur van kopteksten en links worden
aangepast om de huisstijl zo goed mogelijk te
benaderen. Tevens kan de welkomsttekst worden
aangepast. De navigatiebalk is niet aanpasbaar.







Aanmaken van een onbeperkt aantal subpools
waarin een gedeelte van de spelers tegen elkaar
kan strijden
Online messaging voor het onderling versturen
van privé-berichten naar andere spelers
Onderling uw favoriete opstelling uitwisselen met
andere spelers
Forum met aparte beheeromgeving
Poll met aparte beheeromgeving
Koppeling met uw Social Media

Indien gewenst kunnen een of meerdere van deze
extra functies ook worden uitgeschakeld.
De bedrijfspool van Poule-It is volledig tweetalig
(Nederlands en Engels) opgezet en geheel
reclamevrij. Weergave van eigen banners wel
mogelijk.
Tarieven en mogelijkheden
De bedrijfspool is geschikt tot 2000 deelnemers. Een
bedrijfspool tot 1000 deelnemers kost € 350,- (excl.
BTW). Een bedrijfspool voor 1000 tot 2000
deelnemers kost € 550,- (excl. BTW).
Naast een standaard bedrijfspool kunt u ook uw
bedrijfspool op maat laten maken tegen een
meerprijs, zelfs wanneer u zeer specifieke/complexe
eisen heeft.
De pool wordt op het domein van poule-it.nl
weergegeven. De pool is dan via een subdomein
(subdomein.poule-it.nl) direct te bereiken.
Voor een vrijblijvende gedetailleerde offerte kunt u
contact met ons opnemen.
Telefoon:
Email:
Website:

06 29 45 81 40
info@poule-it.nl
www.poule-it.nl/bedrijfspool

Poule-It is onderdeel van WS Webbuilding, geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 17213080.
Op alle aanbiedingen en offertes zijn de algemene voorwaarden van toepassing.

