De Populair is een concept van Waag Society en wordt exclusief door GroundLevel
geproduceerd. Voor meer informatie en verkoop kunt u contact opnemen met
GroundLevel via tel : +31 (0)313 843743 of www.groundlevel.nl

Hotspot en ontmoetingsplek
Met zijn brede zitbank is De Populair een ideaal
ontmoetingspunt voor een afspraak met collega’s,
vrienden of relaties. Tegelijkertijd zorgt de boom
ook voor verbinding met de virtuele wereld. Handig,
want in ons dagelijkse leven speelt digitale interactie en een constante connectie met internet een

steeds grotere rol. Met de gratis, snelle WiFi-functie
wordt De Populair een hotspot, waar je snel je e-mail
bijwerkt of je sociale media in de gaten houdt. Zo vormt
De Populair een ideale voorziening voor persoonlijke
én digitale ontmoetingen. Een prettige extra service die
leidt tot een toename van het aantal bezoekers in iedere
openbare ruimte en daarmee de omgeving verlevendigt
en aangenamer maakt.
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De Populair, een uniek product
De Populair is uniek. Een interactieve boom die verbinding, verrassing en energie geeft aan iedere omgeving
waarin hij wordt geplaatst. Omstanders van De Populair
kunnen zelf ter plekke berichten inspreken via de geïntegreerde microfoon of luisteren naar audio-content.
En zelfs het ontvangen en uitspreken van bijvoorbeeld

Twitterberichten is mogelijk. Tevens is De Populair
inzetbaar voor het opladen van mobiele apparaten
en dient hij als hotspot dankzij een geïntegreerd WiFi
station. De Populair is gemaakt van uitsluitend duurzame materialen en gevuld met moderne techniek.
Door gebruik te maken van zonnepanelen is de boom
volledig zelfvoorzienend.

Advertentie ruimte

Interactie en verassing
Onder de takken van De Populair is van alles te be
leven. Je kunt via de luidsprekers in de boom luisteren naar verhalen voor jong en oud. Verhalen die niet
alleen vermakelijk, maar ook informatief zijn. Dankzij
de Populair kunnen waardevolle culturele of actuele
gebeurtenissen gedeeld worden. Musea, theaters en

gemeentes kunnen tentoonstellingen en evenementen aankondigen en met gesproken woord verrijken.
Pretparken kunnen bezoekers verrassen met actuele
en specifiek op de locatie en doelgroep afgestemde
berichten. Natuurlijk kunnen bezoekers en passanten
zelf ook hun verhalen en reacties achterlaten, door ze
in te spreken of naar De Populair te sturen via Twitter,
SMS of social media websites als Facebook.

Energievoorziening
Mobiele apparatuur, zoals smartphones en laptops,
zijn niet meer uit ons dagelijks leven weg te denken.
Er is dan ook een groeiende behoefte aan gratis en
openbaar toegankelijke oplaadpunten in de publieke
ruimte. Bijvoorbeeld bushaltes, treinstations, centrale
stadspleinen of rustplekken langs snelwegen. Voortaan

laad je even snel je telefoon of iPad op, terwijl je op de
bus of trein staat te wachten. Alle apparaten met een
USB-connectie kunnen duurzaam worden opgeladen
met behulp van zonne-energie. Daarnaast verfraait
en verlicht De Populair openbare ruimtes om deze veiliger en prettiger maken. Tot slot zijn de zonnepanelen
inzetbaar als advertentieruimte; een unieke en verrassende plek om een brede doelgroep aan te spreken.

