Demo: aanmaken sportaanbod
Stappenplan om vast je eerste proefaanbod in te stellen. 
Top dat je vast aan de slag gaat met het bedenken en instellen van sporten beweegaanbod voor de inwoner van Apeldoorn. We zullen beginnen met
het aanbieden van zogenoemd ‘proefaanbod’. Dit zijn sport- en
beweegactiviteiten waarmee inwoners in Apeldoorn laagdrempelig eens
kunnen kennismaken met jouw organisatie en met het aanmelden voor
activiteiten via de Sportplein Apeldoorn app. Volg de volgende stappen om
jouw activiteiten aan te maken: 




Je gaat gebruik maken van de demo omgeving. Wij gaan deze activiteiten
straks overzetten naar jullie eigen organisatie dashboard.



Login op https://dashboard.alpha.movenl.nl/ met het mailadres:
demo@sportpleinapeldoorn.nl en het wachtwoord: Demo123



Kies de organisatie: Sportplein Apeldoorn. 



Kies activiteiten en klik op: ‘Nieuw activiteit’.
 

Maak je activiteit aan: 

> Geef je activiteit een pakkende, korte, begrijpbare maar
onderscheidende naam. Dit is immers waar gebruikers als eerste naar
kijken en besluiten of dit het type activiteit kan zijn wat ze zoeken.  
> Stel een afbeelding in. Zorg voor een schermvullende afbeelding en een
afbeelding die een goede weergave geeft van het betreffende activiteit. 

> Maak een omschrijving, houd deze kort maar duidelijk. Mensen gaan
namelijk geen hele lange teksten lezen en zeker in een app ziet dit er lang
uit.




> Als er bijzonderheden zijn, vul deze dan in. Hierbij kan je denken aan

materialen die mensen mee moeten nemen, waar ze zich kunnen

melden, of er toch nog bijkomende kosten zijn, wie de trainer is etc.


> Heb je aanbod wat speciaal voor vrouwen of mannen is, geef dit dan

aan. 

> Kunnen mensen met een beperking ook hieraan deelnemen. Is dit

afhankelijk van de soort beperking? Meld dit dan bij de bijzonderheden.


> Is deze activiteit specifiek voor een bepaald niveau, geef dit dan op.

Dit veld is echter niet verplicht. 


> Wil je jouw activiteit zichtbaar maken onder een bepaalde categorie,

geef dit dan hier aan. Staat de juiste categorie er niet bij, dan kan je ons

dat doorgeven op team@sportpleinapeldoorn.nl. Wij hebben nu een

eerste set van categorieën ingesteld, maar deze is zeker nog niet

definitief en kan zelfs per maand veranderen. Dit veld is niet verplicht.


> Kies de locatie. Nu is dit een demo locatie. Maar mocht je als

organisatie meerdere locaties hebben, dan kan je hier de juiste locatie

kiezen.



Stel in op welke momenten deze activiteit beschikbaar is om te boeken.

Denk hierbij ook na wanneer jouw gewenste doelgroep eventueel

beschikbaar is om jouw activiteit te boeken. 



Volg de bovenstaande stappen nog eens voor eventuele andere

activiteiten die je wilt aanbieden. Wil je dit niet? Dan ben je vanaf nu

klaar en kunnen deelnemers zich gaan aanmelden voor jullie

activiteiten! 


