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Gratis0900

Inleiding
Gratis0900 is een ontzettend handige applicatie, waarmee je het complete aankoopbedrag binnen maarliefst 1 
telefoongesprek van maar 3 minuten kunt terugverdienen. Deze applicatie laat je namelijk de dure 0900 nummers van 
bedrijven omzeilen, en laat je een gratis alternatief bellen. Hiermee bespaar je dus flink op je abonnementskosten van T-
Mobile, en overige providers. 0900 nummers vallen namelijk buiten de bundel, waardoor je extra op je factuur moet 
bijbetalen. Gratis0900 lost dit probleem op, en door de grote database van meer dan 3500 nummers welke continu wordt 
geüpdate hoef je nooit meer bij te betalen voor deze dure helpdesklijnen.

Eventuele update
o23 Media adviseert om de volgende functies in een volgende versie te implementeren. Dit zal voor een goede prijs 
worden aangeboden. Alles is goed uitgedacht, en gebaseerd speciale verkoop en promotie technieken.

Update Plan

Functie Beschrijving

 In-app database updates
Hiermee kan de gebruiker de nummerdatabase updaten.

 Betere report functie
Hiermee kan de gebruiker aangeven dat een nummer 
niet meer werkt.

 Zien welke nummers gerapporteerd zijn, en op-
nieuw worden onderzocht.

De gerapporteerde nummers worden rood aangegeven 
zodat de gebruiker weet welk nummer misschien niet 
werkt.

 Retweet button
Retweet button om de app aan Twitter vrienden aan te 
bevelen (aanbevolen voor promotie)

Geheel nieuw design met een betere interface
Dit kan worden gedaan door een extern designbureau.

 In app feedback
Een functie waarmee de developer (ik) meteen commen-
taar/tips kan ontvangen

   Zoeken op 0900 nummers, 
Dus ipv een bedrijfsnaam ook een 0900 nummer. Dit dus 
als een soort van converteerder.

 Push notificaties - Push notificatie berichten versturen naar gebruikers. 
(belangrijke berichten worden hierdoor door alle gebrui-
kers onmiddellijk gelezen)

Database updates
Dit project is gestart met een gekochte database, maar deze zou door aanvragen en foutmeldingen worden aangepast 
en geüpdate Het plan was dat dit door o23 Media zou worden gedaan wanneer de applicatie in diens bezit bleef, maar 
bij overname komt deze verantwoordelijkheid bij de koper te liggen. Voor €50,- excl. btw. per week of 20% van de winst 
kunt u deze verantwoordelijkheid weer terug bij o23 Media leggen, en verzorgt deze de database updates. Natuurlijk wil 
ik de eventuele belkosten wel gedekt hebben.

Financieel
Na een kort onderzoek bleek dat vele gebruikers de applicatie zouden kopen met de reden dat zij het aankoopbedrag 
binnen 1 gesprek terug zouden kunnen verdienen. Persoonlijk verwacht ik hierdoor ongeveer een winst van €30000 tot 
€40000 euro. Dit is in vergelijking met verkopen van andere applicaties van mijn kant, en mijn eigen schatting.
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Verkoopreden
Helaas heb ik geen Mac tot mijn beschikking, en valt het lenen, huren, of repareren van een Mac ook buiten de moge-
lijkheden. Hierdoor ben ik gedwongen deze applicatie te verkopen zodat ik van het bedrag een Macbook kan kopen. De 
applicatie zou ik graag zelf ook in de App Store zetten door een Mac te lenen, maar als developer is het nou eenmaal 
belangrijker om aan de klanten te denken. Wanneer ik een Mac zou lenen zou het pas 1 maand duren voordat ik het 
geld zou hebben om een Macbook te kopen en weer aan de projecten van mijn klanten te werken.

Screenshots
Hieronder staan een aantal screenshots. Deze zijn genomen van een oudere beta, maar de koper krijgt natuurlijk de 
nieuwste versie.

Vaakgestelde vragen

Is het project af?
Ja, maar het laatste loodje rond het publiceren van de applicatie vereist een Mac.

Demo?
Ja, ik heb de applicatie op mijn eigen iPhone staan, maar ik heb geen videodemo helaas.

Bestaat er een kans dat de applicatie niet goed wordt gekeurd?
Uit ervaring kan ik zeggen dat apps binnen 8 dagen geaccepteerd worden. Gratis & 18+ apps duren langer en worden 
inderdaad af en toe geweigerd. Je moet er inderdaad misschien af en toe achteraan gaan, maar hier zou ik eventueel 
voor zorgen. 2% van de apps worden geweigerd, maar je kunt het altijd opnieuw proberen en hij wordt altijd wel een keer 
goedgekeurd.

Kan ik een demo lijst zien?
Jazeker, maar in verband met de veiligheid van de nummers geef ik alleen de namen van toegevoegde bedrijven. Stuur 
een e-mail naar gregorbiljadt@o23.nl om deze lijst te bezichtigen

Veilingdetails
De veilig zal op verschillende websites plaatsvinden. Bieden vanaf 0 euro, en de buy-now is €3000,-. Elk reëel bod wordt 
overwogen. Plaats een bod door een e-mail te versturen naar gregorbiljardt@o23.nl. Vervolgens zal je op de hoogste 
worden gehouden van alle biedingen.
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