
USE CASES



Tijdens het EK voetbal trokken we geïnteresseerde
bedrijven aan vanuit elke hoek van Vlaanderen. Hoe
kwamen ze bij Tifogame terecht en hoe hebben ze
het EK ervaren? 

Om op die vragen een antwoord te krijgen trokken
we naar Callens, een bedrijf in warmte- en
luchttechnieken voor de procesindustrie uit
Waregem om er te praten met Julie (Marketeer).

Dag Julie, om meteen met de deur in huis te vallen,
hoe hebben jullie het EK beleefd hier bij Callens?

Het was fijn om tijdens de Corona periode wat
dynamiek te creëren dankzij Tifogame. We hadden in
het begin een wat moeilijkere start omdat iedereen
binnen het bedrijf het zowat gezien had om alles
online te doen maar via het bijgeleverde
promotiemateriaal hebben we wat extra reclame
kunnen maken om de mensen aan te moedigen om
deel te nemen en zo zijn we tot een hele mooie groep
deelnemers gekomen. Daarna is het heel erg
beginnen leven binnen het bedrijf. Er werd wat
competitie gecreëerd en zo voelden we na die
lastige Corona periode terug wat leven in de groep
en dat was wel fijn. 
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USE CASE CALLENS
Hoe zijn jullie bij Tifogame terecht gekomen?

We hebben Tifogame eigenlijk leren kennen via onze
joint-venture Callens-Vyncke. Zij sponsoren al heel
lang het G-Voetbal en het G-Voetbal heeft Callens-
Vyncke verrast met een spelletje Tifogame. Omdat
Callens-Vyncke in hetzelfde gebouw zit als Callens
en we veel samenwerken hebben zij gezegd van
kom, we gaan samen deelnemen aan Tifogame, dat
zal nog zo leuk zijn.

Wat vonden jullie van het platform zelf?

Heel goed. Eens het account was aangemaakt, was
iedereen ermee weg. Persoonlijk vond ik het heel fijn
om meteen te zien wie er in de top 10 stond. Zo
wisten de collega’s wie ze moesten verslaan om zelf
in de top 10 te komen en dat creëerde wel een leuke
sfeer.



USE CASE CALLENS
Hebben jullie tijdens het EK voetbal ook de
vrouwen en de niet-voetbalkenners kunnen
meetrekken in het verhaal of zagen jullie vooral de
mannen en de voetbalkenners deelnemen aan de
Tifogame pronostiek?

Het publiek was heel gemengd. Sowieso zijn er in het
bedrijf meer mannen aanwezig maar we zagen dat
ook onze vrouwen enthousiast deelnamen. Ook ikzelf,
ik ken niks van voetbal, maar het was gewoon leuk
om het met de collega’s te beleven en ik denk dat
dat de reden is waarom er uiteindelijk zoveel en
allerlei mensen hebben deelgenomen.

Naast het platform hebben we ook
promotiemateriaal aangeleverd. Wat vonden jullie
daarvan?

Het was tof om het promotiemateriaal erbij te
krijgen. Het was leuk om van te vertrekken, we
hebben het dan wel nog wat meer in een Callens-
jasje gestoken maar het was dus heel tof om een
basisontwerp te ontvangen.



Naast het platform en het promotiemateriaal
hebben we nog een derde stokpaardje, namelijk
onze service. Hoe hebben jullie die ervaren voor,
tijdens en na het EK?

De begeleiding en de service was ons zelf zeer
opgevallen. We vonden het heel goed. Het was onze
eerste samenwerking met Tifogame dus we
moesten het platform nog wat leren kennen en we
wilden het zo goed mogelijk briefen aan onze
mensen dus we hadden wel wat hulp nodig van het
Tifogame Team. Wanneer we vragen hadden kregen
we heel snel een duidelijk antwoord dus het was fijn
samenwerken op die manier.
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KERNCIJFERS CALLENS:
kostprijs per speler: €17,86

53 deelnemers
3.466 paginabezoeken

 



Tijdens het EK voetbal trokken we geïnteresseerde
bedrijven aan vanuit elke hoek van Vlaanderen. Hoe
kwamen ze bij Tifogame terecht en hoe hebben ze
het EK ervaren?

Om op die vragen een antwoord te krijgen trokken
we naar Mathieu Gijbels, een bedrijfs- en
kantoorbouwbedrijf uit Genk om te praten met Kris
(Programmeur Analist) en Ethelle (Winnares EK-
pronostiek).

Dag Kris en Ethelle, om meteen met de deur in huis
te vallen, hoe hebben jullie Tifogame ervaren
tijdens het EK voetbal?

Kris: Aangezien ik op de ICT-afdeling werk, was ik het
aanspreekpunt voor onze werknemers indien ze
problemen zouden hebben met het aanmelden op
het platform, het invullen van de pronostiek
enzoverder maar ik heb geen enkele opmerking
gekregen dus alles is zeer vlot verlopen! Tijdens het
EK hebben we allemaal de klassementen opgevolgd
om te kijken wie op welke plaats stond dus het was
een heel fijne ervaring voor ons.

USE CASE MATHIEU GIJBELS



Hadden jullie problemen om alle werknemers mee
te krijgen in het verhaal of zagen jullie traditioneel
de mannen deelnemen aan de pronostiek?

Ethelle: Ik denk dat je hier een mooi voorbeeld hebt
zitten van een niet-voetbalkenner én een vrouw, die
dan ook nog eens gewonnen heeft dus ik denk dat
een voetbalpronostiek tijdens het EK iedereen wel
aanspreekt, zeker wanneer er een mooie prijs aan
wordt verbonden. Ook het feit dat het gratis is voor
de werknemers zorgt ervoor dat er geen drempel is
om deel te nemen. Daarnaast beviel het mij heel
goed om de wedstrijden te voorspellen, in het
klassement te kijken waar ik beland ben en de
volgende dag met de collega’s te vergelijken dus ik
vond het wel heel erg plezant.

USE CASE MATHIEU GIJBELS



Waarom hebben jullie beslist om samen te werken
met Tifogame en een voetbalpronostiek te
organiseren tijdens het EK voetbal?

Bij Mathieu Gijbels is het een traditie om een
pronostiek op te zetten tijdens het EK en WK voetbal.
Een collega had in het verleden zelf een website
ontwikkeld waarop de medewerkers van Mathieu
Gijbels konden pronostikeren. Hij moest dit elk jaar
wel opnieuw instellen en opvolgen dus daar kroop
wel heel wat tijd in. Daarom hebben we dit jaar
beslist om eens elders te kijken en zo zijn we bij
Tifogame terecht gekomen. Het grote voordeel van
Tifogame is dat de pronostiek ook te raadplegen is
via de smartphone en niet alleen via PC en dat was
voor ons een grote meerwaarde omdat de
smartphone nu niet meer weg te denken is uit het
bedrijf en dat zorgde ervoor dat iedereen snel en
eenvoudig kon deelnemen.

USE CASE MATHIEU GIJBELS



Wat vonden jullie van de gebruiksvriendelijkheid
van het platform? Was het eenvoudig om deel te
nemen of hadden sommige medewerkers toch
moeite?

Ethelle: Het gebruik van het platform was heel
gemakkelijk. Ikzelf zit in de marketing dus voor mij zijn
zulke platformen heel duidelijk maar ook bij de
werknemers die minder goed overweg kunnen met
technologische nieuwigheden hebben we geen
klachten of opmerkingen gehoord dus Tifogame
was zeker gebruiksvriendelijk. 

Kris: Ik vond het ook heel gebruiksvriendelijk. Ikzelf
heb geen enkele klacht of opmerking gekregen over
het aanmelden of invullen van de pronostiek dus
over het algemeen is dat heel goed verlopen.

USE CASE MATHIEU GIJBELS



Naast het platform en het promotiemateriaal
hebben we nog een derde stokpaardje, namelijk
onze service. Hoe hebben jullie die ervaren voor,
tijdens en na het EK?

Kris: Ik was heel tevreden over de geleverde service.
Ik herinner me nog goed dat we net tot een
overeenkomst kwamen en ietsje later kregen we
meteen een checklist toegezonden waar we een
aantal opties konden kiezen om het platform samen
te stellen en te personaliseren. Dat was heel
aangenaam. In de periode daarna kregen we op
regelmatige basis een mailtje met meer informatie
en we kregen steeds voldoende tijd om de volgende
stap in het proces te zetten dus ook dat is prima
verlopen.

USE CASE MATHIEU GIJBELS



Tot slot, doet Mathieu Gijbels opnieuw mee met
Tifogame tijdens het WK in 2022?

Kris: Tijdens het WK in Qatar zullen we zeker opnieuw
van de partij zijn!

Ethelle: Ik hoop het, want dan win ik weer! Alez, dat
hoop ik toch!

USE CASE MATHIEU GIJBELS



KERNCIJFERS
MATHIEU GIJBELS:

kostprijs per speler: €17,86
84 deelnemers

7.164 paginabezoeken
 



Tijdens het EK voetbal trokken we geïnteresseerde
bedrijven aan vanuit elke hoek van Vlaanderen. Hoe
kwamen ze bij Tifogame terecht en hoe hebben ze
het EK ervaren?

Om op die vragen een antwoord te krijgen trokken
we naar Deloitte om er te praten met Ciska
(Communication & Media Officer).

Dag Ciska, om meteen met de deur in huis te
vallen, hoe hebben jullie het EK hier beleefd op de
werkvloer?

Wel, het was een beetje een speciaal jaar omdat we
door Corona 100% van thuis uit aan het werk waren.
Omdat we toch wilden dat de collega’s met elkaar
konden blijven connecteren in die periode en iets
leuks doen naast hun dagdagelijkse werk, hebben
we gekozen om samen te werken met Tifogame.
Voetbal brengt mensen samen en zo hebben we
voetbal via Tifogame als fun factor geïntegreerd
binnen Deloitte.

USE CASE DELOITTE



Wat vonden jullie van het Tifogame platform?

Ik vond het platform heel tof en heel
gebruiksvriendelijk. Je ziet een volledig overzicht van
de pronostiek, je kan de ranking gemakkelijk
opvolgen en je kan volledig aan plug-and-play
doen. Je kan zelf kiezen hoe je het platform
vormgeeft, bijvoorbeeld alle wedstrijden van het EK
toevoegen of enkel de wedstrijden van de Rode
Duivels, dus het is tof dat je het platform volledig
naar wens kan samenstellen.

USE CASE DELOITTE



Hebben jullie tijdens het EK voetbal ook de niet-
voetbalkenners kunnen meetrekken in het verhaal
of zagen jullie vooral de voetbalkenners
deelnemen aan de Tifogame pronostiek?

Wel het was heel leuk om te zien dat we in één van
onze afdelingen 9 vrouwen hadden in de
uiteindelijke top 10 ranking. Dus het was tof om ons
diversity verhaal daaraan te koppelen en te laten
zien dat ook vrouwen echte voetbalkenners kunnen
zijn. Daarnaast was het gewoon tof om te zien dat
niet alleen de mannen deelnamen maar ook de
vrouwen.

Naast het platform en het promotiemateriaal
hebben we nog een derde stokpaardje, namelijk
onze service. Hoe hebben jullie die ervaren voor,
tijdens en na het EK?

Het was heel leuk samenwerken. Jullie waren continu
bereikbaar wanneer we even vastzaten, vragen
hadden of als we nog kleine aanpassingen wilden
doen aan het platform. De zaken werden ook snel
aangepakt dus het was een hele fijne
samenwerking!

USE CASE DELOITTE



KERNCIJFERS DELOITTE:
kostprijs per speler: €8,50

206 deelnemers
4.839 paginabezoeken

 



DIT WK OOK TIFOGAME
INZETTEN BIJ JOUW

BEDRIJF?

DIEN JE AANVRAAG IN VIA
HTTPS://GO.TIFOGAME.BE

https://go.tifogame.be/

