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NEEDS + 
MOSCOW
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WIE ZIJN DE KLANTEN?
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INTERN: Stephane INTERN: Bart EXTERN: Frederik

CEO van technopolis Organisator: muziekfestival Pas afgestudeerde student 

Houdt zich bezig met 
technologie

Heeft budget voor het 
festival 

Zoekt naar een vaste job

Hoge inkomen Hoge inkomen Laag inkomen 

Jongeren beïnvloeden Mensen aantrekken 



WAT ZIJN DE NODEN VAN DE 
KLANTEN? 
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INTERN: Stephane INTERN: Bart EXTERN: Frederik

Workshops/ experimenten 
organiseren

Goede muzikanten vinden 
die beschikbaar zijn 

Muziek luisteren 

-Materiaal kopen Materiaal voorzien 
(podium, micro, speakers, 
etc.)

Experimenten 
uitvoeren 

Catering (hapjes voor de 
klanten)

Netwerken met 
startups 

EHBO-materiaal 



HOE GERAKEN DE KLANTEN AAN 
DE CONTENT? 
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INTERN: Stephane INTERN: Bart EXTERN: Frederik

Events rond nieuwe 
technologie

Sociale media Website

-Video’s rond de 
technologie

Mail Sociale media (Facebook & 
Instagram)

Website, krant, radio, 
sociale media 

Telefonisch



10



11



12



SWOT ANALYSIS + 
MAIN ATTENTION 
POINTS
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GOALS & 
CHALLENGES
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CONTENT 
LIFECYCLE
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PLAN
Bepalen wat een bio van een artiest moet bevatten (Naam, Nationaliteit, Specialiteiten/ genre, 
foto(‘s), beschrijving, referenties)

CREATE
- Informatie opzoeken over de artiesten op websites, brochures, sociale media, ...
- Recensies over artiesten opzoeken
- Lay-out opmaken
- Inhoud bio schrijven
- Uitzoeken goede afbeeldingen voor verschillende publicatiekanalen

DISTRIBUTIE
Publiceren artiesten bio’s op de verschillende publicatiekanalen (Facebook, Instagram, 
Brochures, website,...)

MANAGE
- Opvolgen sociale media (Instagram, twitter, facebook, ... ) van de artiesten om bio’s aan te 
vullen of te wijzigen
- Recensies van tijdschriften en blogs aanvullen per bio.
- Recente footage van artiesten toevoegen aan de bio
- Het opvolgen van reacties op sociale media om tips recente activiteiten artiesten op te vangen
- Via Eye-tracking kijken wat mensen het belangrijkste vinden op een bio zodat we deze beter 
kunnen uitlichten.



PLAYERS, 
PROCESSES AND 
ISSUES
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Wat is uw rol? 

Ik ben de organisator van het festival And&. Ik maak tevens ook de biografieën van artiesten en sprekers, wat later gepubliceerd
wordt.

Welke uitdagingen kom je tegen bij de uitvoering van uw werk? 

Ik vind het vaak moeilijk om content te zoeken. Bijvoorbeeld het zoeken van informatie over spreken en artiesten is lastig.

Hoe ontvang je content nu? Hoe zou je graag informatie ontvangen? 

Voor de biografieën van de artiesten en sprekers gaan we op het internet op zoek naar informatie. Graag zou ik voor de biografieën 
van artiesten en sprekers ontvangen van hun zelf, in plaats van deze zelf te moeten opzoeken.

Welke content gebruik je om he te gelpen bij uw werk? 

Informatie van sprekers en artiesten die ik vind op sociale media en websites van de artiesten en sprekers.

Is de content gemaakt zodat ze de uitdagingen van uw werk tegemoet komt?

Deels wel en deels niet. Ik probeer in alle biografieën van dezelfde thema’s te voorzien, die zijn echter niet bij elke artiest online 
beschikbaar. Daardoor is contact met de artiest vaak nog nodig om extra informatie te verschaffen.
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Vind je de juiste content wanneer je ze nodig hebt? Indien ja, wat helpt je daarbij? 
Meestal wel, via Wikipedia vind ik vaak veel informatie over de artiesten en sprekers. Echter is het zo dat ik deze 
informatie altijd moet verifiëren of ze correct is. Maar over het algemeen is het vinden van informatie niet zo 
moeilijk.

Naar welk type informatie ben je.op zoek in de content? 
Ik ben op zoek naar foto’s van de artiest, plaatsen waar de artiest/spreker heeft opgetreden of gesproken, 
onderzoeksveld/genre van de artiest/spreker, en recensies van de artiesten en sprekers van op andere 
evenementen.

Hoe helpt de informatie om uw werk beter te doen? 
Het zorgt ervoor dat ik de biografieën vlot kan samenstellen.

Welke voorstellen heb je om de content beter te maken? 
Een algemeen betrouwbaar platform waar ik de informatie dat ik zoek direct kan op terugvinden. Zo kan ik 
makkelijker de juiste informatie zoeken, en heb ik ook meer informatie beschikbaar op 1 plek.



Wat is uw rol? 

Ik ben een student die graag naar het festival zou komen.

Welke content gebruikt je het meest? 

Ik ben vooral geïnteresseerd in de laatste updates van artiesten en sprekers, waar ze het laatst optraden en hoe 
dat was bijvoorbeeld.

Welke content gebruikt je het minst? 

Ik ben het minst geïnteresseerd in de algemene teksten over de artiesten, ze zijn vaak langdradig en maar voor 
de helft interessant.

Wat ontbreekt er aan de content die je van ons krijgt? 

Ik mis video’s van artiesten en sprekers, ik kijk bijvoorbeeld graag TED-talks en moesten deze bestaan van 
bepaalde sprekers zou ik graag een link krijgen naar die video’s. Hetzelfde voor muziekkanten waar ik ook graag 
fragmenten van hun optredens op voorhand zou kunnen bekijken.
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Waar houd je het meest van de content? 
Ik hou van de updates van hun Twitter op de website. Ik heb namelijk zelf geen Twitter maar kan op deze manier 
toch de artiesten volgen.

Waar hou je het minste van? Waarom? 
Ik hou het minste van de lange teksten met info over de artiesten, ze zijn lang en vaak niet boeiend.

Hoe ontvang je content nu? Hoe zou je graag content ontvangen? 
Ik bekijk de content nu via de websites. Ik zou misschien ook een boekje met alle bio’s in kunnen bestellen dat in 
mijn brievenbus wordt geleverd.

Welke voorstellen heb je om de content beter te maken?
Ik zou zeker video’s van artiesten en sprekers laten zien op de website, of toch links naar de video’s ten minste.



SCOPE FOR 
THE AUDIT 

Angela Washko
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REPRESENTATIVE 
SAMPLE OF 
PIECES
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Als sample voor deze content gebruiken wij de biografie van Angela Washko:

Angela Washko is an artist, writer and facilitator devoted to creating new forums for 
discussions about feminism in spaces frequently hostile toward it. Washko's practice spans 
interventions in mainstream media, performance art, digital works, video and video games.

Since 2012 Washko has facilitated The Council on Gender Sensitivity and Behavioral 
Awareness in World of Warcraft, an intervention inside the popular multiplayer online role-
playing game. A recent recipient of the Creative Capital Award, the Impact Award at 
Indiecade, and the Franklin Furnace Performance Fund, her projects have been presented 
internationally at venues including Museum of the Moving Image (New York), Los Angeles 
Museum of Contemporary Art, Milan Design Triennale, Kiasma Museum of Contemporary 
Art (Helsinki) and the Rotterdam International Film Festival. Angela Washko is a tenure-track 
Assistant Professor of Art at Carnegie Mellon University.
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QUALITY OF THE 
CONTENT 
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Is the content appropriate to the customer(s)?

Ja, het toont waarmee de spreker bezig is en wat haar studies/opleidingen zijn.

Does it use the customer’s terminology? 

Het kan moeilijke woorden gebruiken, maar dat is in het gebied van de interesses van de klant, 
dus het zou geen probleem moeten zijn.

How well is it written?

Het heeft een korte inleiding over waarmee de spreker bezig is, en gaat daarna verder in de 
studies en opleidingen van de spreker. Het heeft een simpele en goede structuur.

Is the tone correct? 

De tekst bevat te vel informatie over de spreker haar prestaties, maar niet over wat een soort 
persoon ze is.
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Is the level of detail correct? 
Er zit een klein beetje teveel detail in de tekst.

Will it support the customer content scenarios? 
Dit is exact wat de klant zou willen vinden als hij/zij op de website pagina van de spreker terecht komt.

Does it help customers complete their tasks, make the right decisions, and satisfy their needs?
De klant krijgt door deze tekst meer informatie over de spreker, wat hem helpt te kiezen om deze spreker haar 
show bij te wonen of niet.



STRUCTURE OF 
THE CONTENT 
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TOP-LEVEL
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IN-DEPTH
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REUSE
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START FRONT-
STAGE (AUDIT SCOPE 
+ SCENARIO + CONTENT 
MATRIX)

36



WHAT 
INFORMATION 

PRODUCTS 
WILL YOU 
PROVIDE?
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Video reeks(en) van de conferenties, 
festivalinhoud presenteren

PDF, brochure met Regelgeving & 
afspraken

PDF, brochure met praktische info

Het festival digitaliseren



WY DO YOU HAVE TO PROVIDE THEM?

o Die video reeksen maken meer zichtbaarheid voor het festival

o Die regels maken het samenleven mogelijk en zijn tegelijk kenmerkend voor die groep.ௗ

o Hier vind je alles wat je moet weten om de deelname aan het festival vlot te laten 
verlopen

o Om meer belanghebbenden aan te trekken
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WHAT NEEDS WILL THEY MEET?

o Een idee van het festival aan de belanghebbende geven.

o De vraag over wat de bezoeker niet mag en wel mag doen.

o De vraag over hoe het festival bijwonen.

o Het festival volgen zonder fysiek aanwezig te zijn, op afstand volgen.
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HOW WILL 
THEY BE 
USED?
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Via video reeksen

PDF

Brochures

Live streaming



HOW IS THE 
INFORMATION 

PRODUCT 
RELATED TO 
ANOTHER?
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De content van de live streaming worden 
ook via video reeksen ter beschikking 
gesteld om mensen aan te trekken

Bepaalde regelgevingen en afspraken 
kunnen terug met de praktische info 
voorgesteld worden om de 
belanghebbenden te informeren

Door gebruik te maken van de praktische 
info en voorbije festivalcontent, kan de 
volgende festival praktisch gepresenteerd 
worden



SCENARIO 1 
Frederik

PRECONDITION:

- Op zoek naar een event die hem zou interesseren op vlak van 
kunst, muziek en of techniek

SCENARIO:

- Onderweg naar huid gaat opzoekwerk verrichten op zijn 
smartphone 

POSTCONDITION:

- Thuis zoekt hij nog meer info over And& festival 

- Welk bedrijven en artiesten zullen aanwezig zijn

- Koopt een ticket 
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SCENARIO 2 
Stephane

PRECONDITION:

- Materiaal nodig voor de workshops/ experimenten

SCENARIO:

- Stephane verricht opzoekwerk op de sociale media, 
website, krant, radio, enz.

POSTCONDITION:

- Hij koopt het materiaal 
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SCENARIO 3 
Bart

PRECONDITION:

- Op zoek naar muziekbandjes/ muzikanten

SCENARIO:

- Opzoekwerk verrichten om de beste muzikanten te hebben

POSTCONDITION:

- Verschillende artiesten gevonden die in het festival 
geïnteresseerd zijn
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CONTINUE 
BACKSTAGE 

48



49



DEMO

50



51



52



53



TEAM REFLECTIE


