Beste ondernemer
In digitale tijden zoals vandaag zijn snelle communicatie en interactie niet alleen belangrijk maar
ook noodzakelijk. Geen paniek, je staat er niet alleen voor. De Kortenberg-app brengt hier redding
in nood.
De gemeente Kortenberg verzorgt samen met Onze Stad App (een product van Fairville) een mobiel
communicatieplatform dat de klemtoon legt op alles wat lokaal is & gebeurt. Het connecteert
je o.a. met de diensten van het lokaal bestuur, maar ook met andere lokale ondernemers,
zorgverstrekkers, scholen, verenigingen, enz.
Wat zit er voor jou in?
Je krijgt een GRATIS plaatsje binnen de Kortenberg-app. Zo kan je zelf nieuws uitsturen &
inwoners op de hoogte houden van promoties, acties en voorstellingen. Daarnaast kan je ook
bestellingen en reservaties ontvangen & dit allemaal via jouw eigen app die je kan ‘branden’ met
jouw logo, kleur, ... Ga jij graag aan de slag met jouw gratis applicatie?
Registreer je dan via www.onzestadapp.be
-> hoe je moet registreren & vervolgens publiceren, lees je op de achterzijde van deze pagina.
Wij wensen je veel plezier met onze app!
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JOUW APP
REGISTREREN & PUBLICEREN IN 5 STAPPEN

1. REGISTREER

2. VERIFIEER

Ga naar: https://www.ourcityapps.com/client
& klik op ‘vraag nu uw APP aan’.
Vul vervolgens de gevraagde gegevens in
& voltooi het registratieproces.

Registratie voltooid? Super! Dan krijg je hierna
een e-mail met de vraag om jouw e-mailadres te
bevestigen.
Klik vervolgens op verifiëren. Nu vragen we jou
om een wachtwoord in te stellen. OPGELET de
v erificatielink is slechts 3 dagen geldig. Laat dit
dus niet liggen & ga er direct mee aan de slag.

3. PROFIEL AANVULLEN

4. OPMAAK

Je kan nu alvast beginnen met het v ervolledigen
van je app. Vul ALLE gevraagde gegevens in
die je vindt onder Instellingen -> Algemeen.
O ndertussen gaat je gemeente nog even n
 a of
jij wel degelijk: ‘the one and only’ bent :D

Breng nu eerst de opmaak van je app in orde. Pas
je logo, omslagfoto, kleur van de a c tieknopp en,
openingsuren & al het andere aan.*

*door iemand anders in orde laten brengen voor €150? Mail naar opmaak@onzestadapp.be

5. PUBLICEREN?
Moet zelfs niet eens handmatig. Al jouw aanpassingen worden AUTOMATISCH na een kwartier gepubliceerd. Dus
... PROFICIAT: jouw eigen applicatie is nu klaar voor gebruik.

