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Deze doos is van goede kwaliteit. Hij is
beschikbaar in verschillende kleuren en
prints, maar ook blanco te verkrijgen.
Zo kun je de doos verder personaliseren
door hem zelf te versieren.

AFSTUDEREN | CONCEPTFASE

DE BOX
CUSTOMER JOURNEY

Met deze box kun je je eigen nalatenschap
creëren. Je stelt op de website de inhoud van je
box samen, aan de hand van verschillende modules.
Zo creëer je je eigen nalatenschapsbox, met herinneringen, wensen en boodschappen voor je nabestaanden.

De box bevat in zijn
algemeenheid:
• Voorbeelden van dingen die
kunnen bijdragen aan je
emotioneel nalatenschap.
• Onderwerpen die je kunt
behandelen in berichten aan je
nabestaanden.
• Ervaringen en ideeën van
anderen.
• Pennen en stiften.

Losse modules
Audioboodschappen
Tips en tricks over kwalitatief
goed geluid opnemen
Inspiratie: Onderwerpen om te
bespreken
Recepten
Receptenkaartjes of
receptenboek om in te vullen

Foto’s
Een scrap- of fotoboek voor
herinneringen of een laatste wens
knutselspullen en fotostickers
Inspiratie: Andere scrapboeken

Videoboodschappen
Tips en tricks over kwalitatief
goed video opnemen
Telefoon standaard
Inspiratie: Plekken, onderwerpen
Uitvaartwensen
Kaartjes om in te vullen
kleding, kist/urn, bloemen,
drukwerk, plechtigheid, vervoer,
monument, etc.
Kinderen
Ideën: wat laat ik na aan mijn
kinderen?
Opnemen van een kinderboek
met jouw stem, familiekwaaltjes,
etc.
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Uitwerking Foto module

Een scrapboek
Fotostickers

Pennen

De fotomodule kan worden gebruikt om herinneringen vast te leggen.
Dit kan van 1 bepaald evenement zijn (bijv. een laatste uitje naar de
Efteling met de hele familie), maar ook allemaal verschillende
herinneringen uit je leven.
In het scrapboek kan iemand zijn creativiteit de vrije loop laten.

Stickers

Er kunnen foto’s, tekeningen of aandenken worden geplakt en verhalen
bij worden geschreven.

Pocket printer

Polaroid Camera
• Fotoshoot op
locatie
• Laat ons je
fotoboek
ontwerpen
• Ontwerp je
fotoboek op...
(verdienmogelijkheden)

Inspiratie
Extra mogelijkheden
Een QR code geeft toegang
tot de website die extra
inspiratie en uitleg biedt.

Washi tape
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De website
Hieronder staat een screenshot van de eerste opzet van de website. Daarnaast staat hier en daar wat toegelicht. De gehele
website kun je bekijken op:
https://xd.adobe.com/view/32a253fa-aff8-4b89-5036-4a217f774f6b-4493/

Het menu
Modules: Dit is een overzicht van alle
modules. Je kunt hier inspiratie en uitlegvideo’s vinden. Je wordt hier ook naar doorverwezen via een QR code in de module.
FAQ: Veel gestelde vragen
Contact: Neem contact met ons op via een
contactforumlier of telefonisch.

Stap 1
Kies je box: De box kan in een kleurtje of met
een printje gekocht worden. Er is ook een
blanco versie die je zelf kan beplakken met
foto’s of versiersels.

Stap 2
Kies je modules: Je kunt de verschillende
modules kiezen die bij jou passen. Wil je graag
een video opnemen? Kies dan voor de
videoboodschappen module. Heb je kinderen
en wil je iets speciaals voor ze doen? Kies dan
voor de Kinderen module. Voor ieder wat wils.

Stap 3
Bestellen: Kies eenvoudig je box en je
modules en bestel ze op de website. Mocht je
achteraf nog extra modules willen bijbestellen
is dat natuurlijk ook mogelijk.

