
CITYRUSH is een totaal eventconcept waarbij augmented en virtual reality citygames worden aangeboden. Je speelt deze games met een Ipad in de hand in een stad naar keuze en dit 
in groepen van min. 4 personen. De games worden ontwikkeld in Nederland en Cityrush heeft een licentie voor de Belgische markt. Het online-platform is gebruiksklaar en voorzien van 
een boekings- en betaalmodule. De games worden online verkocht en fysiek gespeeld in alle Belgische steden volgens de keuze van de klant. Momenteel zijn er reeds acht volledig uit-
gewerkte stadsparcours in België. Nieuwe steden kunnen eenvoudig aangemaakt en ingevoegd worden in de backend van de website. Bij de verkoop van groepsformules verzorgt een 
animator de begeleiding van de klanten. Op dit moment is er een team animatoren beschikbaar die klanten in de reeds acht geprogrammeerde steden begeleidt vóór, tijdens en bij afsluit 
van de game. Er zijn momenteel twee AR-thema’s (“La Casa de Papel” en “From Russia with Love”) en twee VR games om op restaurant te spelen (“La Casa de Papel” en “Murder with taste”).  

Dit gehele pakket wordt nu ter overname aangeboden, een niet te missen kans! Neem contact op met Serge Cappon voor meer info: serge@moshpit.plus of 0473 97 01 52

CITYGAME FORMAT OVER TE NEMEN - STARTKLAAR!

Doelgroep:
B2B: vooral gericht op bedrijven die met (grote) groepen een originele 
teambuilding in een stad naar keuze willen spelen. 

B2C: gezinnen, vrijgezellenfeesten of vrienden die de game willen 
spelen.

Formules: 
1. Squad: zonder begeleiding, als app te installeren en tot 8 spelers
2. Platoon: vanaf 4 spelers met begeleiding
3. Tasty VR: een originele formule waarbij een VR game op restaurant wordt gespeeld
4. Tailor made event hier zijn er oneindige mogelijkheden
5. Het platform is uitbreidbaar met andere games, al dan niet van dezelfde leverancier



Het overnamepakket omvat:

- Huisstijl: Naam en baseline City Rush, the virtual getaway incl. volledig uitgewerkte huisstijl, domeinnaam, mailbox en Facebookpagina
-  Games: Volledig uitgewerkte, kant en klare games in 3 formats: La Casa De Papel, From Russia With Love, Murder with taste
-  Parcours: Voorbereide en uitgewerkte parcours in 8 verschillende steden in België. (Oostende, Kortrijk, Gent, Leuven, Mechelen, Brussel, Antwerpen, Hasselt & Rijsel FR)
- Hardware: 12 volledig geïnstalleerde Apple IPADS 10.2 voorzien van hoes, alle software en Proximus abonnement 
- Gear: 12 gepersonaliseerde en volledig uitgeruste rugzakken, voorzien van alle nodige gadgets voor het spelen van de games
- Licentie: 12 maanden licentie voor de uitbating van de 3 games
- Opleiding: Opleiding door de overlaters en de game-ontwikkelaar
- Game Support: Rechtstreeks support van de ontwikkelaar (NL) en overlaters
- Website: Professioneel opgebouwde website met boekingsmodules, agendasysteem en synchronisatie
- Website Support: E-commerce expert support gedurende 3 maand en max. 50 uur na aankoop, vervolgens in onderlinge afspraak met de koper
-  Business: Business coaching en aanbod van een ruim netwerk door de overlaters

Sector: Events
Verkoper:  Moshpit BV - Marketing & events agency
Regio: België
Geschatte jaaromzet: 115k - 190k 
Businessplan: aanwezig
Website verkopers: www.moshpit.plus
Website Citygame: www.cityrush.be
Kostprijs: Op aanvraag
Contact: Serge Cappon: serge@moshpit.plus - 0473 97 01 52


