
Laat die adrenaline maar stromen, want de waterglijbanen 

van GoH20 Interactive zijn ronduit spectaculair! 

Wij veranderen een ritje in de waterglijbaan in een 

sensationele reis vol effecten en interactieve elementen. 

INTERACTIVE

HOE ZOU ZO’N RITJE ERUIT KUNNEN ZIEN? 

Bij de ingang van de glijbaan selecteer je op een 

touchscreen jouw favoriete thema, om vervolgens in de 

glijbaan overweldigd te worden door de unieke licht- en 

geluidseffecten die bij dit thema horen. Tijdens het glijden 

lichten bovendien sensoren op. Voor elke keer dat het je lukt 

om op zo’n sensor te drukken, gaat er een seconde van je  

 

eindtijd af. En dat is belangrijk, want glijden wordt met GoH20 

ook een spannende wedstrijd! Op het moment dat je verbluft 

uit de glijbaan stapt, zie je namelijk op een display je eindtijd 

staan. En daarmee is de strijd om de snelste tijd begonnen! 

Op een scherm verschijnt bovendien je actiefoto, die je naar 

jezelf kunt mailen of onmiddellijk kunt delen op social media. 

ONDER DE INDRUK? 

Deze effecten zijn slechts het topje van de ijsberg! 

Nieuwsgierig naar de mogelijkheden? De experts van 

GoH20 denken graag met je mee over de beste 

oplossing voor jouw zwembad. 

THEMA’S KIEZEN

TOUCH GAME

www.watergamesandmore.com

SOCIAL MEDIA KOPPELING



+ Grote aantrekkingskracht op bezoekers

+  Hoge attractiewaarde

  Dankzij het wedstrijdelement en de vele 

thema’s blijft de waterglijbaan prikkelen, 

waardoor bezoekers steeds weer 

terugkomen.

+ Je waterglijbaan als marketingmiddel 

  Doordat bezoekers hun e-mailadres 

achterlaten als ze hun foto downloaden, 

ontstaat een overzicht met doelgroep-

gegevens die je onder andere kunt 

gebruiken voor mailings.

+  Je waterglijbaan als promotiemiddel

     Bezoekers delen hun actiefoto’s op social 

media en promoten zo jouw zwembad. 

+ Maatwerk 

     De waterglijbaan wordt volledig afgestemd 

op jouw locatie en kan bijvoorbeeld rondom 

een thema worden gebouwd.

+ Bedieningspaneel bij start waterglijbaan 

+ Sensorgestuurd start- en stopsysteem

+ Touch Game

     Een spelelement waarbij de bezoeker tijdens 

het glijden verschillende sensoren moet 

aanraken in de waterglijbaan. De score 

wordt vervolgens vertoond op een scherm.   

+ Opvallende multimedia-effecten

     Zoals geluidseffecten, LED-schermen en 

LED-ringen in de waterglijbaan.  

+ Tijdregistratiesysteem 

  Op een scherm aan het einde van de 

waterglijbaan worden de tijd van de laatste 

gebruiker en de snelste tijden ooit getoond.

+ Socialmediakoppeling

     Beelden die in de waterglijbaan worden 

gemaakt worden vertoond op een 

touchscreen die bijvoorbeeld in  jouw 

horecagelegenheid wordt geplaatst.
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