Geslaagd gebruik van iBeacons tijdens SAIL Amsterdam
inBeacon verwerkt 8,6 miljoen iBeacon interacties in vijf dagen
SAIL Amsterdam was dit jaar een schouwspel waarbij iBeacons op grote schaal zijn
ingezet. 2,3 miljoen bezoekers werden op uiteenlopende manieren geïnformeerd over
op dat moment, op die plaats, relevante zaken met behulp van iBeacon touchpoints en
de SAIL app. Het SAAS platform van inBeacon verwerkte in vijf dagen maar liefst 8,6
miljoen interacties. De resultaten hiervan zijn samengevat in bijgevoegde infographic.
Apps en Bluetooth Low Energy
De SAIL 2015 app is geïnstalleerd op meer dan 68.000 smartphones, waarvan 71% iOS
apparaten. Op gemiddeld 47% van de telefoons stond Bluetooth aan, waarbij het opvallend is
dat op Android dit slechts in 27% het geval was. Het gebruik van Bluetooth is essentieel voor
de interactie met iBeacons.
Beweging en retentie van bezoekers
Het dekkende iBeacon netwerk maakte het mogelijk om bezoekersstromen te meten. Hiermee
is onder andere duidelijk geworden dat een relatief klein percentage bezoekers vanaf de
Veemkade naar de de Kop van Java Eiland is gelopen.
SAIL 2015 was voor veel bezoekers een dagtrip, maar meer dan 30% heeft SAIL meerdere
dagen bezocht. 48% van de toeschouwers van de SAIL-in parade is later nog een keer terug
gekomen.
De relevantie van notificaties en de impact van geluid
Uiteindelijk zijn er meer dan 71.000 proximity notificaties verstuurd. Van deze notificaties was
73% informatief en 27% betrof een promotionele boodschap. De informatieve boodschappen
over schepen en het event waren voor de bezoekers duidelijk meer relevant. Deze zijn
gemiddeld 25% geopend, terwijl dit voor de meer promotionele boodschappen in 13% het
geval was.
Bijzonder was de impact van het signaal van een notificatie op het openen van een bericht. In
sommige gevallen is de voor SAIL kenmerkende scheepsmisthoorn gebruikt als notificatie
geluid in plaats van het standaard geluid van de smartphone. Uit A/B testen bleek dat het

bericht met scheepshoorn 27% vaker is geopend.
Gebruik van meerdere iBeacon netwerken
In de afgelopen maanden zijn er steeds meer beacon netwerken uitgerold. Tijdens SAIL 2015
is onder meer gebruik gemaakt van de beacon netwerken van Sowifi, Exterion Media en de
Amsterdam Beacon Mile. Hiernaast is een netwerk aangelegd op de Kop van Java Eiland en
zijn een 10 tall-ships voorzien van long-range beacons.
De speciaal ontwikkelde long-range beacons met een bereik van meer dan 300 meter maakte
het mogelijk om de 400.000 toeschouwers bij de SAIL-in Parade langs het Noordzeekanaal
informatie te sturen over het schip dat op dat moment voorbij voer. Het was een wereldprimeur
om long-range iBeacons op deze manier in te zetten.
De kracht van iBeacons
Het gebruik van iBeacon tijdens SAIL is door bezoekers als zeer prettig ervaren. Van belang
was dat op de touchpoints het juiste bericht op exact het juiste moment werd verzonden en dat
er is gewaakt voor overmatig gebruik. Het inBeacon platform voorzag hierin door met
vernuftige algoritmes te bepalen of het bericht relevant was voor de bezoeker.
De SAIL app is ontwikkeld door het Nederlandse Xeed. Zij hebben voor SAIL de inBeacon
SDK en toolkit naadloos geïntegreerd in de SAIL iOS en Android app. Hierbij is nauw
samengewerkt met o.a. de SAIL organisatie, hoofdsponsor Staatsloterij en partner City of
Sails.
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Beeldmateriaal
Beelden van long range beacons op een aantal van de schepen waaronder Marineship De
Ruyter, Etoile Du Roy en de Tarangini. Beeldmateriaal is rechtenvrij te gebruiken.

Individuele infographics SAIL 2015

YouTube vlog
Tijdens de voorbereidingen en tijdens SAIL heeft inBeacon een vlog bijgehouden over het
project. Zie hiervoor het YouTube kanaal:
https://www.youtube.com/channel/UCdAkrODYopJ9pu2zyAhgzTg

Over inBeacon
inBeacon is een snelgroeiende Nederlandse startup dat een schaalbaar “software as a service
(SAAS)” platform levert dat organisaties de kans biedt om de offline en online belevenis van
de gebruiker op een simpele en kostenefficiënte wijze te verbinden door relevantie toe te
voegen aan het ter plaatse zijn van een bezoeker.
Met gebruik van iBeacons en op moderne smartphones standaard beschikbare Bluetooth 4.0
protocollen biedt inBeacon een slimme koppeling tussen mobile apps en eventueel
onderliggende bedrijfs- en informatiesystemen. Door het bezoekersprofiel en het gedrag op

locatie te analyseren kunnen voor een specifieke gebruiker op dat moment op die plaats
relevante acties worden geïnitieerd.
http://inbeacon.nl
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