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 De focus van de applicatie zal zijn het De focus van de applicatie zal zijn het 
verhogen van de entertainment waarde van verhogen van de entertainment waarde van 
het Marktplaats platformhet Marktplaats platform

 De gebruiker zal meer ontdekkingstochten De gebruiker zal meer ontdekkingstochten 
ondernemenondernemen

 Marktplaats is een “winkel” met veel Marktplaats is een “winkel” met veel 
“gespecialiseerde” afdelingen“gespecialiseerde” afdelingen

 De HTML5 applicatie laag zal “fun” De HTML5 applicatie laag zal “fun” 
toevoegentoevoegen

Entertainment



Introductie van het idee 

Meta advertentie informatie bepaalt de relatie Meta advertentie informatie bepaalt de relatie 
van de weergegeven advertenties.van de weergegeven advertenties.

Het weergeven van informatie zal op een Het weergeven van informatie zal op een 
ongelimiteerd canvas plaatsvinden (denk ongelimiteerd canvas plaatsvinden (denk 
Polaroids, Microsoft Surface & Classifieds).Polaroids, Microsoft Surface & Classifieds).

Als je een fotoboek van vroeger pakt dan Als je een fotoboek van vroeger pakt dan 
vergeet je de tijd tijdens het bladeren.vergeet je de tijd tijdens het bladeren.



Relaties onderling zijn altijd via 1 kenmerk. Rood→Rood  Auto→Auto  1995→1995



Voordelen voor de gebruiker

De gebruikers van de interface zullen meer De gebruikers van de interface zullen meer 
“fun” beleven aan het struinen op Marktplaats.“fun” beleven aan het struinen op Marktplaats.

Een rommelmarkt versus een warenhuis.Een rommelmarkt versus een warenhuis.
Op een rommelmarkt kom je dingen tegen waar Op een rommelmarkt kom je dingen tegen waar 
je niet naar opzoek was, maar die je wel koopt.je niet naar opzoek was, maar die je wel koopt.

Mijn verwachting is dat de sessietijd zal Mijn verwachting is dat de sessietijd zal 
toenemen.toenemen.



 Image transform, rotatie en canvas zal een 
grote rol gaan spelen in het realiseren van 
deze UI.

 XHR calls zullen naar de Marktplaats 
backend worden gedaan.

 Deze UI kan als widget overal in de site 
worden geïmplementeerd (misschien met 
browser check).

Wat betreft HTML5? 



 Serial Entrepreneur / Consulting
http://void.st

 Architect
http://www.linkedin.com/in/kjeldkahn
http://twitter.com/Kjeld

 Building a mobile startup (bootstrapping)
http://Svipr.com
http://Qifti.com

 Bij Kapaza! (Schibsted Classified Media) Tech Team 
Lead geweest
http://kapaza.nl
http://kapaza.be

Over Kjeld Kahn

http://void.st/
http://www.linkedin.com/in/kjeldkahn
http://twitter.com/Kjeld
http://Svipr.com/
http://Qifti.com/
http://kapaza.nl/
http://kapaza.be/


 De ZZP onderneming van Kjeld Kahn (Void 
Station) zal samenwerken met de ZZP-er W. 
Tinbergen.

 W. Tinbergen is een designer met front-end 
vaardigheden. Dit vult mijn architectuur 
denken goed aan, wij werken al jaren samen.
http://wouterontwerpt.nl

Ontwikkeling

http://wouterontwerpt.nl/
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