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Techniek:
‘Bowlingbaan in hoogte verstelbaar’
Voor senioren is het vaak lastig om laag een bal te gooien. Een
bowlingbaan die in hoogte verstelbaar is kan dit probleem oplossen!
Vanaf begin volgend jaar kan de eerste baan worden geïnstalleerd.
Met het oog op de vergrijzing zou dit bijvoorbeeld in
verzorgingstehuizen een nieuwe vorm van dagbesteding kunnen
worden. De interactieve spelelementen die eraan gekoppeld kunnen
worden maken het ook leuk voor de kleinkinderen.

Product:
‘Freakshakes | Freaky caloriebom’
Freakshakes bestaan uit een basis milkshake naar keuze (banaan,
chocolade, vanille etc.) met daarop een toef slagroom en saus naar
keuze en wordt versierd met zoetigheden zoals: cake, cookies,
donuts, fruitsoorten, snoepjes en andere toppings. Een ware
caloriebom.

Kinderen:
‘Hellingbanen met dieren’
Voor de kleinste bowlingfanaten bestaat al jaren de bekende
helingbaan. Vaak een standaard rekje dat je het liefst verstopt
wanneer er geen kinderen zijn. De nieuwe hellingbanen met
dierenthema zijn daarentegen wel leuk om in het zicht te zetten. Zo
zijn er olifanten hellingbanen en de giraffe zoals hierboven
weergegeven.

Design:
‘Highland Park Bowl | Te gek bowlingcentrum’
Bij deze acht banen tellende bowling draait het niet alleen om het
spelletje maar om pure beleving. Highland Park Bowl is gevestigd
in een oude loods. Het concept doet in de verste verte niet denken
aan een bowlingcentrum. Eerder een hippe loods waar je cocktails
drinkt met vrienden. Zo beschikt het bowlingcentrum over een
cocktailbar en traditionele pizza oven. De horeca is van een hoger
niveau dan we gewend zijn in de Nederlandse bowlingcentra.

Techniek:
‘De mobiele bowlingbaan’
Een nieuw product op de markt: de mobiele bowlingbaan! De
mobiele baan bestaat uit losse delen en kan in één dag gelegd
worden. Ideaal voor bedrijven die bijvoorbeeld alleen in de winter
een ruimte beschikbaar hebben, maar ook interessant om tijdelijke
leegstand in de binnensteden op te vullen: Pop-up Bowling! De
baan is zo lang te maken als je zelf wilt.

Games:
‘Retro arcade games’
Grote hallen, arcade games, groepen vrienden en speciaal bieren.
We zien het steeds vaker terug in het buitenland. Een voorbeeld uit
Chicago is de Emporium Arcade Bar die twee vestigingen heeft. Bij
beide locaties hangt er een gigantisch groot scherm aan de muur,
staan er genoeg arcade games in het gebouw en kan er
ondertussen bier besteld worden van een uitgebreide bierkaart.

