- Persbericht Looqi ‘Realtime’ GPS tracker en App biedt rust voor ouders.

Altijd weten waar je kinderen zijn dankzij
GPS polsband of sleutelhanger.
Uden, 18 oktober 2013. Dankzij de nieuwe Looqi™ polsband en Looqi™
sleutelhanger hoeven ouders zich niet langer zorgen te maken waar
hun kinderen zich bevinden. Looqi™ is een ‘realtime’ GPS Tracker
waardoor je als ouder altijd ‘in contact’ bent met je kinderen. Ongeacht
plaats. Ongeacht tijd. Één blik op je smartphone, tablet of desktop geeft
direct en nauwkeurig de actuele locatie van je kind.
Er zijn vele momenten dat je als ouder wilt weten waar je kind is. Dat geldt
vooral voor situaties waarbij je een pret- of recreatiepark, winkelcentrum, strand
of drukke plaats bezoekt. Maar ook rondom huis zijn er met regelmaat
momenten dat ‘ongerustheid’ optreedt. Wanneer je kind later thuis is dan
afgesproken? Wanneer je kind niet op de afgesproken plek is? Of wanneer je
kind met een ander op pad is? Het geeft een prettig gevoel dat je op elk
moment een oogje in het zeil kunt houden.
Looqi™ is een realtime GPS tracker waarmee je altijd contact hebt met je
kinderen. Elke 20 seconden zendt Looqi een signaal naar een handige app op
je smartphone, tablet of desktop. De locatie wordt middels een oplichtende
‘speldenknop’ aangegeven op een Google Maps™ plattegrond. Zo heb je als
ouder altijd realtime inzicht in de verblijfplaats van je kinderen. Locatie-info wordt
opgeslagen zodat je ook kunt terugkijken waar je kind geweest is. En dankzij
een zelf in te stellen ‘zonebeheer’, word je gewaarschuwd op het moment dat je
kind zich buiten het aangegeven gebied begeeft. Looqi is tot op een halve
meter nauwkeurig. Er kunnen meerder Looqi polsbandjes of Looqi
sleutelhangers gekoppeld worden aan dezelfde App. Zo kun je tegelijkertijd al je
kinderen volgen.
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Looqi is er in twee uitvoeringen. De opvallendste is de Looqi polsband,
bestaande uit een GPS tracker - in wit of antracietgrijze ‘casing’ - bevestigd aan
een polsbandje (Nato-strap), in 9 hippe modekleuren. Daarnaast is er ook de
Looqi sleutelhanger, in wit-grijs combinatie, voor kinderen die liever geen bandje
om hun pols dragen. Het design van de Looqi polsband en Looqi sleutelhanger
heeft gezorgd voor een hippe trendy uitstraling. Maar er is vooral ook aandacht
gegeven aan de stevigheid van de ‘casing’ waardoor Looqi tegen een stootje
kan én waterdicht is.
Voor de realtime GPS tracking maakt Looqi gebruik van de allernieuwste nano
GPS-chip met G-sensor (bewegingssignalering). Een industry sim chip verzendt
de locatiegegevens via het Vodafone GSM-net naar een gebruiksvriendelijke
Apple of Android App. Op de App is op elk moment de batterijstatus van de
Looqi polsband of Looqi sleutelhanger te zien. De Looqi polsband en Looqi
sleutelhanger hebben een onafgebroken werkingsduur van 7 dagen. Opladen
geschiedt door middel van draadloze inductie. Dus geen gerommel met
stekkertjes. De Looqi polsband en Looqi sleutelhanger werken in heel Europa.
De verkoopprijs van de Looqi polsband en Looqi sleutelhanger bedraagt 80
euro. Daarnaast dient een GSM abonnement van 1 jaar afgesloten te worden
voor een prijs van 36 euro. Bestellen van de Looqi polsband en Looqi
sleutelhanger kan op de website www.looqi.nl.
----------------------------- EINDE PERSBERICHT ----------------------------Voor meer informatie neemt u contact op met:
KeepTrack bv
Ruud Snelders MSc / MA
r.snelders@keeptrack.nl
Kijk ook naar de website:
www.looqi.com
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Extra info voor de redactie.
Looqi™ is een idee van Ruud Snelders (25 jaar) en Koen de Lorijn (24 jaar). De
bedenkers van Looqi zijn zelf nog niet in de levensfase om zich als ouders
zorgen te maken over kinderen. Toch lopen de oprichters al sinds hun studietijd
met het idee rond van een betaalbare en gebruiksvriendelijke ‘Amber Alert’
polsband. Het contact met een ingenieursbureau, met kennis over gpstechnologie, was voldoende om hun idee om te zetten in een concreet product.
Reeds bestaande GPS Trackers zijn ofwel groot, danwel omslachtig en beperkt.
Zo werken vele kleine GPS Trackers via Wifi - met een bereik van slechts 50
meter - en zijn andere GPS systemen ‘passief’ van aard, waarbij de gebruiker
dient in te bellen om een locatiebepaling te krijgen. Een ander groot bezwaar
zijn de kosten. GPS trackers van mindere kwaliteit kosten al snel 200 euro en
combineren dit ook nog eens met dure GSM maandabonnementen van
tientallen euro’s per maand. Het design, de realtime GPS technologie en de
toegankelijke aanschafprijs ontketenen een echte revolutie als het aan de heren
ligt. Op dit moment wordt ook gewerkt aan een Looqi voor dieren en een Looqi
voor ouderen (waarbij een alarmknop wordt toegevoegd).

< vervolg op volgende pagina >

Het team van Looqi
Ruud Snelders
Ruud - 25 jaar oud - is als CEO eindverantwoordelijk voor de dagelijkse gang
van zaken. Ruud behaalde een ‘master’ in Strategic Management in Tilburg en
een ‘master’ in Entrepreneurial Management in London. Na een half jaar
commerciële werkervaring besloot hij samen met studievriend Koen de Lorijn
zijn ondernemersdroom te realiseren met de opstart van KeepTrack, het bedrijf
achter de Looqi polsband en Looqi sleutelhanger.
Koen de Lorijn
Koen - 24 jaar oud - is geestelijk steun en toeverlaat van het Looqi team en
vervult de rol van CFO. Koen behaalde een ‘master’ in Finance en een ‘master’
in Logistics en Supply Chain Management. Op dit moment is Koen werkzaam
als adviseur bij een gespecialiseerde financiële boetiek. Samen met Ruud
Snelders is hij geestelijk vader van de Looqi polsband en de Looqi
sleutelhanger.
Marc van der Wielen
Marc - 49 jaar oud - is de meest ervaren ondernemer in het Looqi team. Marc
heeft verschillende bedrijven opgestart en is nog altijd sparringpartner en coach
voor menig onderneming en ondernemer. Binnen het Looqi team houdt Marc
zich vooral bezig met strategie, marketing en communicatie. Daarnaast is hij
vooral ‘vraagbaak’ voor veel voorkomende ondernemings’kwesties’.
Koen van de Wetering
Koen - 23 jaar oud - is de ‘technology’ wizzard binnen het Looqi team. Koen is
eindverantwoordelijk voor de website en de app waarmee gebruikers een Looqi
polsband of Looqi sleutelhanger kunnen volgen. Daarvoor werkt hij nauw samen
met een ‘eigen’ developersteam in India.
Henrik van Duijnhoven
Henrik - 35 jaar oud - is de online designer van het team. Henrik is
verantwoordelijk voor het aansprekende design van de website en de
functionaliteiten van de Looqi gebruikers-app. Henrik heeft een ruime ervaring
als webdesigner en projectmanager voor complexe websites en online
platforms.

