
Meer dan 80 workshops, lezingen, borrels en bijeenkomsten in 
Amsterdam, Den Haag, Eindhoven, Rotterdam, Utrecht en Zwolle! 

www.appril.nl

#appril2014

Appril is het platform waar pioniers, makers, gebruikers en groupies van apps 
samen komen en toekomst vormen.  Wij zijn expeditieleider in de wereld van 
de telkens vernieuwende digitale toepassingen. Wij geloven dat de digitale 
revolutie heel veel moois kan brengen wanneer je kennis, kunde, creativiteit 
en plezier combineert.

Dit doen we door mensen te verbinden. Digitaal via het platform www.appril.nl. 
Analoog door gedurende de hele maand april op verschillende locaties in het 
land inspirerende rendez-vous te creëren waar mensen elkaar ontmoeten, 
inspireren, kennis opdoen en samenwerken.

Appril is voor iedere partij die een rol speelt in de keten van de digitale 
toepassingen.  Voor opdrachtgever, ontwikkelaar,  vormgever, uitgever, 
distributeur, gebruiker en fan.

Appril 2014

Thema’s van appril 2014: Share, Work, Life & Play



Delen / Share, Interactivity & Media

Werken / Work, Business & Productivity

Leven / Life, Lifestyle & Health

Spelen / Play, Games & Fun 

www.appril.nl 
#appril14a festival about apps!

Het was nog nooit zo makkelijk om content te maken en te delen. 
Tijdens deze week gaan we dieper in op de invloed van digitale
ontwikkelingen op de media. Kranten, tijdschriften en tv richten 
zich steeds meer op interactie met de kijker. Onderwerpen als het
gebruik van een tweede scherm tijdens een tv programma of hoe
kranten moeten omgaan met bepaalde content in een app komen 
aan bod. 

We onderzoeken de invloed van digitale ontwikkelingen op onze
huidige manier van werken en hoe dit de zakelijke productiviteit 
verhoogt. Welke apps gebruik je in werkprocessen en welke apps
maken organisaties transparant? Niet alleen het bedrijfsleven, ook
de overheid verdiept zich steeds meer in apps. iPads vervangen
computers, apps vervangen papieren dossiers. Hoe kunnen overheid
en de burgers profiteren van de nieuwe ontwikkelingen?

Tijdens deze week gaan we op zoek naar apps die invloed hebben
op ons dagelijks leven. We gaan steeds meer naar een wereld 
waarin mensen gegevens van zichzelf gaan bijhouden. Denk aan
slapen, eten en bewegen. Daar zijn al talloze apps voor die je kunnen
helpen gezond te blijven. Wat is het effect van deze apps op ons l
leven en hoe gaan we hier mee om?

In de laatste week van appril kijken we naar de wereld van game 
developers en app ontwikkelaars. Beide werelden overlappen elkaar 
steeds meer. In de game industrie wordt elke dag wel een nieuw 
verdienmodel ontwikkeld. Hoe kun je ook voor apps een verdienmodel
ontwikkelen? Wat kunnen deze twee sectoren van elkaar leren en wat 
zijn de overeenkomsten?

Week 1
Share

Week 2
Work

Week 3
Life

Week 4 
Play


