
THE START-UP FACTORY
THE START-UP FACTORY IS AN ACCELERATING PROGRAM FOR PIONEERS IN THE MEDIA & ENTERTAINMENT BUSINESS. WE BELIEVE THE FUTURE BELONGS TO 

THOSE WHO TURN IDEAS UPSIDE DOWN AND INSIDE OUT. THAT'S WHY WE CREATE A STATE OF ZERO GRAVITY FOR 
YOUNG ENTREPRENEURS, WILLING TO TRANSFORM ANY CRAZY IDEA INTO A VIABLE MEDIA OR ENTERTAINMENT EXPERIENCE. OK? GO!

SOUND ON

SOUND ON is een social sharing applicatie waarmee muziekliefhebbers elkaar leren kennen aan de hand van 
hun muzieksmaak. Voorbijgangers die zich in de buurt van jouw locatie bevinden zien je avatar op een kaart 
verschijnen. Klik op de avatar om te zien naar waar de andere gebruiker luistert.
Komt dit nummer overeen met jouw muzieksmaak? Dan kan je deze gebruiker een like geven. Krijg je een 
like terug? Dan kunnen jullie een gesprek starten over nieuwe releases,
artiesten en concerten. Daarna kan je samen met je music buddy samen naar een concert of festival gaan.

EWAN DOURÉE • JOLIEN DE PAUW • STEFANIA CAMPUGIANI • SOFIE VAN BUYNDER

RIDICUUL

RIDICUUL wil op een gekke en over-the-top manier de ridicule problemen van jongeren tussen 14 en 18 
bespreekbaar maken op Youtube en Instagram, om zo het debat open te stellen waaruit eventueel oplossin-
gen kunnen voortvloeien. RIDICUUL is gefocust op entertainment maar wil wel een informatief steentje 
bijdragen. Verder wil RIDICUUL herkenbaar zijn door maatschappelijke trends te volgen, maar ook gewoon 
door een luisterend oor te zijn voor de jongeren. Deze start-up geeft jongeren een stem in de maatschappij.
RIDICUUL is zowel een gekke thuis als een vriend met een luisterend oor.

ELLEN DERUDDER • JÉRÉMY GRÉTIC • JORAN RUTTENS • JOLIEN VANDERVELDEN

HONEYCOMPZ

HoneyCompz is een webapplicatie waarmee je op een innovatieve manier callsheets kan maken. Elke sector 
waar callsheets worden gebruikt kan HoneyCompz dus gebruiken, bijvoorbeeld televisieproductiehuizen of 
muziekmanagementbureaus. Je kan via desktop en mobiel callsheets maken en delen met de hele cast & 
crew. Elke callsheet is persoonlijk en gericht op de gebruiker. De callsheets zijn simpel en gebruiksvriende-
lijk. Zo kan je de verschillende blokken in de callsheets zelf verschuiven en open en toe klikken. Daarnaast 
krijgt iedereen bij wijzigingen een notificatie, zo hoeft de producer niet meer iedereen afzonderlijk op te 
bellen. HoneyCompz maakt dus de communicatie en de organisatie van producties simpeler, efficiënter en 
moderner.

INE WALGRAVE • EMMA HENDRICKX • ROMY DIELENS • MARILYN VLEUGELS

VINYLHIGH

Je hoort een nummer op de radio en plots ben je in gedachten weer op die legendarische roadtrip in Frank-
rijk, waar je het nummer wel honderd keer luidkeels hebt meegezongen met je vrienden. Uiteraard heb je op 
diezelfde roadtrip ook veel hilarische momenten vastgelegd op foto, maar waar staan die nu weer? Vinylhigh 
wil deze herinneringen terug tastbaar maken in de vorm van gepersonaliseerde vinylplaten. Via de 
Vinylhigh-website kan je jouw favoriete nummers uploaden en de platenhoes met je eigen foto’s ontwerpen. 
Niet veel later heb jij een unieke plaat in je handen. Terwijl je luistert naar de nummers, kijk je naar de foto’s. 
Herinneringen in je handen én oren.

LORCAN ERKENS • LENNERT CUSAMANO • JIDSE DEGRAEVE • WILLEM CHARLIER

BLEEPS & BULLETS

Bleeps & Bullets vertaalt het populaire battle royale gamegenre naar een tactische real life spelervaring, die 
het best te vergelijken valt met een real life Hunger Games. Kort samengevat zullen er tot 40 deelnemers 
tegelijk kunnen deelnemen aan een spel. Elke speler begint zonder uitrusting aan een rand van het speel-
veld. Bij de start loopt elke speler het veld in en kan daar naar wapens en extra uitrusting zoeken. Eens de 
nodige wapens verzameld zijn kunnen de spelers elkaar te lijf gaan. Net zoals bij airsoft en paintball speelt 
tactiek een grote rol en hangt er veel spanning in de lucht. Kijkers zullen het spel thuis live kunnen volgen via 
Twitch.

ARNO BROOS • SIEMEN VAN NUFFELEN • TOM VAN WUNSEL

SCEEN

LEGACY ESPORTS CARDS

Legacy esports cards is een digitale collection app waarmee gebruikers verschillende esports-spelers 
kunnen verzamelen als kaarten, zoals de befaamde Panini-kaarten. Hiermee wil deze start-up inspelen op 
de groeiende esportsmarkt. In de app zal je niet alleen kaarten kunnen verzamelen en ruilen. Gebruikers 
zullen ook hun eigen dreamteam kunnen samenstellen met hun kaarten. Hoe beter deze spelers in de echte 
esportswereld spelen, hoe beter hun kaarten worden en hoe hoger ze in de ranking geraken. Zo voegt deze 
start-up een game-ervaring toe aan de app.

BRAM VERLINDEN • MILO PODOLSKI • KENNETH LINTHOUT • KAREN VAN STEENWINKEL

Bubble Pop!Up is een playhouse voor vrouwelijke millennials. In gedecoreerde themakamers wordt de 
doelgroep op een interactieve manier ondergedompeld in de wereld van beauty en fashion. Alles in deze 
pop-up draait om ontdekken, beleven en uiteraard ook delen, met hun volgers en met het brede publiek. 
Bubble Pop!Up zorgt voor een originele aankleding en een uitdagende en ontspannende beleving, aan 
gebruikers wordt gevraagd hun ervaringen achteraf te delen. Plezier gegarandeerd!

MELANIE CANOOT • LYNN WINDEY • ELLEN VAN CUTSEM • VANESSA PASSARO

BUBBLE POP!UP

Zico is een wit animatiefiguurtje met een veertje op zijn hoofd en een pleister op zijn buik. Een vriend, die 
jonge patiënten begeleidt en steunt door middel van informatieve animatievideo’s waarin hij uitleg geeft over 
hun ziekte en hun behandeling, op hun niveau.
Via augmented reality zullen kinderen Zico ook onder de scanner zien gaan, wat de angst voor het onbekende 
wegneemt. Hierbij zullen de kinderen in eerste instantie kunnen aanduiden hoe ze zich die dag voelen, 
waarbij Zico zich aanpast. Zo zien ze dat het oké is om zich soms wat minder te voelen, want ook daar
is Zico er voor hen. Het is de ultieme educatieve buddy voor elk kind.

LISA HENDRICKX • BOYD DRIESEN • ESTELLE WOLPUT • SAM VAN BUGGENHOUT

ZICO

Als innovatieve alternatief voor de klassieke escape room laat inter/teller bezoekers spelenderwijs kennis-
maken met de allernieuwste technologieën, zoals AR, hologrammen en projection mapping. Spelers worden 
ondergedompeld in een nieuwe wereld met een sterk verhaal waarbij ze zowel fysieke als virtuele obstakels 
moeten overwinnen. Om de spelervaring een extra dimensie te geven zorgt inter/teller ervoor dat het spel 
bovendien al begint bij de inschrijving. Het eerste spel ‘L. Patron’ belooft alvast veel spanning en avontuur.

ELLEN LAGIEWKA • LAUREN MASUIT • WOUT VAN STEENWINKEL • MAGALI STEYAERT

INTER/TELLER

Sceen ontwikkelde een app die gebruikers langs verschillende nationale en internationale filmlocaties leidt. 
Dit zal gebeuren aan de hand van tours. Zo zal je bijvoorbeeld de zot van A-tour of de Dertigerstour via Sceen 
kunnen volgen. Sceen biedt een echte beleving aan door de scène van de locatie via AR & ankerpunten te 
tonen op je scherm. Om de app nog aantrekkelijker te maken voegt deze start-up ook fotofilters toe. Zo zal je 
op de foto kunnen met bijvoorbeeld je favoriete personage of acteur. Als laatste wil Sceen ook nog weetjes
 aten inspreken door acteurs van de serie of film in kwestie.

EMMA TILLY LAVRYSEN • SARAH EL MASAOUDI • AXEL FLORIZOONE • SOPHIA DUCHENE • NOËLLA CORNELIS

AREA

AREA is a location based photography app that points out the best spots to take the perfect picture through 
Augmented Reality. On your profile you can share your best pictures or new locations you uploaded yourself. 
It’s also possible to rate places, to like photos of other users and to create a favourite list. With this list you can 
make photo tours along your favourite spots around the city.

TIBO VAN LELIENDAEL • SILKE SCHILLEBEECKX • BJÖRN STUYTS

ARTIFACT

Walk through a museum while having a two-way street communication. Ask your questions to the artist of 
your favorite artifact and have a personal conversation. Stop reading displays or listening to audio guides, the 
ArtiFact-app will give you an interactive and more fun way of going to an exhibition.
Sophisticated chatbots will answer your questions in a unique way. Fueled by a community of more than 5.000 
museums, ArtiFact gives you the content you want to know. Thanks to the ability of chatting with the artist, 
you can ask what you want, without reading the displays or listen to an audio guide.

SILKE HINTJES • MEGHAN DEVOS • INE VAN CAUTER • NICK VAN GILS

HUNTVENTURE

To bring people together at play: that is the main goal of Huntventure. It is an outdoor game offering different 
searches or huntventures varying in distance, difficulty and storylines.
Huntventure is an application that can be used in Holiday parcs like Landal Parcs. It provides entertainment 
for children between six to twelve years old.

ELISE HAENTJENS • ELIZAVETA BRAGINA • CECILE CLAES • PIETER-JAN GOOVAERTS

FLOWMOTION

FLOWMOTION is an international app that unites dancers all over the world. It creates ongoing opportunity to 
dance, teach and open up available space anytime and anywhere in this data-driven world. Wherever life 
takes you, you will be deciding whenever and wherever you want to dance in a fun, motivated and excited 
community. With the simple press of a button, our location finder will find nearby classes and connect you 
with like-minded people without subscribing for long-term commitment. Say goodbye to stress and frustrati-
on because your schedule sometimes doesn’t allow you to follow your regular classes. You decide where and 
when you want to be a part of this platform. We want to offer the world’s future dance talents flexibility, 
making sure that dance isn’t given up because of the complexity of a busy life.

DRIES LIEVENS • AXELLE CREYTENS • MARIE VERNIMMEN • LAUREN VERTESSEN

SPOTCH

Many broadcasters are looking for new ways to boost linear tv-watching. Spotch wants to solve this need 
through an innovative and interactive live quiz that is linked to the television programs viewers are already 
watching. Our first users will be the viewers that are already addicted to linear watching.
The primary value that users will get out of our product is being entertained. Our users also experience these 
profits by building a community with the other players and also winning some money from time to time. 
Whatever your viewing habits are, Spotch is the live quiz for your entertainment.

JOSEFINE MORRENS • RENI MEYTS • SARAH RASTELLI • EVGUENIA SAFAROVA

NEWIT

MAMA’S MOSTERD

De was en de plas, paperassen en een geschikte energieleverancier zoeken zijn mogelijke obstakels voor 
vele nestverlaters. Mama’s Mosterd is een website die ze op een gebruiksvriendelijke en snelle manier alle 
informatie over zelfstandig leven aanbiedt. Daarnaast biedt Mama’s Mosterd ouders van nestverlaters een 
platform aan waar zij hun vragen kunnen beantwoorden en onderwerpen met hun kennis kunnen aanvullen.

JORIS HILLAERT • LAUREN KEERSMAECKERS • CHARIS VAN GOETHEM • CELIEN VAN HEMELRYCK

Heattrack is een slimme festivalmap die de beleving van de festivalganger nog aangenamer moet maken. De 
map geeft verschillende wachttijden aan van diverse plaatsen op het terrein, bijvoorbeeld de toog, foodtrucks, 
wc’s … Naast de wachttijden kan je ook een heatmap raadplegen: een interactieve kaart waarop je ziet waar 
er veel festivalbezoekers aanwezig zijn en waar niet. Door in te zoomen krijg je een duidelijker beeld van de 
gewenste locatie. Daarnaast kunnen festivalgangers hun wachtbeleving leuker maken deel te
nemen aan fotochallenges.

JOLIEN CLAESSEN • IGNACE VERMEULEN • CAROLIEN PORREZ • BRIT SEGHERS • KATO VAN ROY

HEATTRACK

Momenteel worden podcasters en hun luisteraars verplicht om meerdere platformen te gebruiken. iTunes en 
Spotify om te luisteren, een facebookgroep en Reddit voor vaste fans, YouTube en Soundcloud voor reacties op 
afleveringen, Dropbox om vragen en video’s in te sturen en Patreon voor extra content.
Dit maakt het voor luisteraars lastig om nieuwe podcasts te ontdekken en de juiste community voor hun 
favoriete podcast te vinden. Ook het proces van vragen of ideeën insturen is momenteel omslachtig. Sound-
fair ontwikkelde daarom een internationaal podcastplatform dat de beleving en ervaring rond podcasts 
gemakkelijker maakt voor zowel de podcaster als de luisteraar.

JELMER LEEMANS • LAURENT DUPONT • SEBASTIAN JANSSENS

SOUNDFAIR

Iedereen gaat wel eens naar evenementen waar je bonnetjes moet kopen. Handig, maar de keren dat je deze kwijt 
speelt of over hebt zijn ontelbaar. De oplossing: cashless betaalsystemen. Deze worden steeds populairder, maar zijn 
enorm duur. Te duur voor vele organisatoren. FestUp! biedt de oplossing in de vorm van eventbandje met een 
QR-code. Deze code is verbonden met jouw eigen account in de FestUp-app. Via de app kan je geld opladen, een 
overzicht van je uitgaven raadplegen en andere extra features gebruiken (timetable, puntensysteem). Je kan in de 
app met je vrienden ook een groep maken met een gezamenlijke geldpot, waar iedereen aan kan. Zo hoef je niet 
langer op elkaar te wachten om bonnetjes uit te wisselen en kan iedereen naar believen consumeren.

JENNIFER PAULI • MARIO LIEKENS • AXELLE LEYSEN • CAROLE VINK

FESTUP

Straycat is een app die je in staat stelt om een reisplanning op te stellen op een gemakkelijke en intuïtieve manier, om 
keuzestress op reis te verminderen. Reizigers spenderen meer en meer tijd aan research van wat ze op reis willen 
doen. Daarbij is het onmogelijk te weten of de activiteit goed bij je past. Bij Straycat geef je éénmalig je voorkeuren op 
een leuke interactieve manier. Vervolgens kan Straycat je in elke stad waar je komt een planning geven met de activitei-
ten en restaurants die het best bij je passen. Je kan via de app ook heel gemakkelijk restaurants of tickets voor evene-
menten en activiteiten boeken. Elke suggestie is ook aangepast aan externe factoren zoals weer en verkeer. Net als voor 
een reisgids, betaal je per stad die je wil bezoeken, al is het veel goedkoper dan een reisgids.

SOFIE DE CUYPER • HANNAH VERSTREKEN • GLENN HOF • JEF DIJCKMANS • LAURA WIJNANT

STRAYCAT

Often adults and tweens feel uncomfortable talking about what’s going in their lives. Newit want to close this 
gap through gamification. It’s an entertaining app for parents and kids aged 8-12 who feel the need to 
(re)connect and understand what’s going on in each other’s environment. Newit gives them the opportunity to 
acquire and exchange knowledge. Answering questions, teaching and being taught are its main pillars. Newit 
wants to connect parents with their kids and vice versa. The app serves as a conversation starter, an 
openminded environment for both parents and their children where they can get to know each other’s worlds 
and start benefiting from their differences.

BIRGIT SWINNEN • VICTORIA BUYLAERT • REBECCA DEWINTER • STINA MOE LARSEN

ARCADE

Arcade is een gloednieuw speelhalconcept op een vaste locatie waarbij bezoekers een parcours van arcade-
games doorlopen. De games in de hal zijn een innovatie van de klassieke retrogames. Zo heb je voor Pacman 
een gigantisch doolhof en voor Donkey Kong een interactieve klimmuur. Andere games maken gebruik van 
allerlei nieuwe technologieën, zoals VR, AR en interactieve projectie. Arcade brengt zo twee generaties 
gaming terug dichter bij elkaar: de nostaligic en de tech kids. Het concept is geschikt voor zowel gezinnen en 
vriendengroepen als bedrijven die op zoek zijn naar een originele teambuilding.

KIM CAELEN • ROBIN AUWERX • LUKAS DEKEULENER

PASSIONFRUIT

Arcade is een gloednieuw speelhalconcept op een vaste locatie waarbij bezoekers een parcours van arcade-
games doorlopen. De games in de hal zijn een innovatie van de klassieke retrogames. Zo heb je voor Pacman 
een gigantisch doolhof en voor Donkey Kong een interactieve klimmuur. Andere games maken gebruik van 
allerlei nieuwe technologieën, zoals VR, AR en interactieve projectie. Arcade brengt zo twee generaties 
gaming terug dichter bij elkaar: de nostaligic en de tech kids. Het concept is geschikt voor zowel gezinnen en 
vriendengroepen als bedrijven die op zoek zijn naar een originele teambuilding.

JENS GOOSSENS • TIMON JANSEGERS • MARIE-LISE STERCKX • ELS DE KEMPENEER • AMBER DEWALHEYNS

WARBOX

WarBOX wil een nieuwe dimensie aan oorlogstoerisme geven via Augmented Reality. De klanten van WarBox 
krijgen een box aan huis geleverd, waarmee ze de Eerste Wereldoorlog op een nieuwe manier kunnen beleven. 
Scholen kunnen de doos bestellen voor één klas. In deze doos zijn allerlei attributen en rekwisieten te vinden 
(dogtags, medailles, oproepbrief, codex, kaart van de Westhoek, rantsoenen, drinkbussen,
oorlogsdocumenten). Door ze in een app te scannen maak je ze interactief, zoals de kaart die een AR-speelveld 
wordt of de oorlogsdocumenten waarin plots een video begint te spelen. Door het gebruik van de doos en applicatie 
leren leerlingen en studenten over de Eerste Wereldoorlog op een educatieve en meer betrokken manier.

JONATHAN VERHAEGEN • GAÉTAN JONCKHEERE • GLENN POLLAERT • NICK KOENIG • ARNE CRAPS


