
QINQO maakt onlinecontent tastbaar 

 
De gamemarkt beleeft een dynamische tijd. Er worden weliswaar minder 

fysieke producten verkocht, maar de hoeveelheid content op internet (en 

het gebruik ervan) begint enorme vormen aan te nemen. QINQO biedt 
traditionele winkeliers de mogelijkheid om mee te profiteren van die groei. 

 
Door: Werner Schlosser 

 
De oprichter van QINQO is Jurrie Hobers. Hij zet zijn ruim 20 jaren 

ervaring in de gamebranche, waarvan tien als general manager bij 
Codemasters, nu in voor een nieuw avontuur. In die twee decennia heeft 

Hobers de markt flink zien veranderen, en zelf ook bijgedragen aan die 
ontwikkeling. “Als ondernemer heb ik altijd goed gekeken naar de wensen 

van de consument”, zegt hij. “Kun je die vervullen, dan is de eerste stap 
op weg naar succes al gezet.” 

Ook Hobers ziet de huidige trend van offline naar online, maar hij ziet 
tevens een aanhoudende behoefte die daarmee in strijd lijkt: 

“Consumenten willen nog steeds iets in hun handen hebben.” 

Onlineproducten voldoen per definitie niet aan die voorwaarde. Zo 
ontstond bij hem het idee om iets te ontwikkelen dat tastbaar is, maar via 

internet „verzilverd‟ wordt. Een fysiek product dus, dat symbool staat voor 
een verzameling enen en nullen en zo een brug slaat tussen de „echte‟ 

wereld en die op internet. 
  

De oplossing die QINQO biedt, zijn prepaid kaarten. Ja, het is echt zo 
makkelijk…. Deze kaarten worden verkocht in winkels (of via automaten) 

en bevatten een code die toegang geeft tot onlinecontent. Deze content 
kan bijvoorbeeld de vorm hebben van een abonnement op een 

onlinedienst, of een game. Maar het is ook mogelijk om via de kaarten 
virtuele goederen te kopen. “Een spel als FarmVille maakt duidelijk hoe 

groot deze markt is”, aldus Hobers. “In 2009 kochten consumenten, alleen 
al in de VS, voor $2 miljard aan virtuele goederen. Dat was 5% van de 

totale gamesoftwaremarkt! Van die $2 miljard werd 15% - ca. $300 

miljoen - besteed via prepaid kaarten. Ik verwacht dat die markt in 2014 
gegroeid zal zijn tot $495 miljoen. Een enorm potentieel dus, waar de 

traditionele winkeliers nu ook hun aandeel in kunnen hebben. Door middel 
van QINQO.” 

 
Behalve dat de kaarten voor extra omzet kunnen zorgen, biedt het 

systeem winkeliers nog meer, praktische voordelen. Hobers legt uit: “De 
kaarten worden pas aan de kassa „geladen‟ met de code, zonder welke ze 

waardeloos zijn. Daarom is het risico op diefstal nihil. Ook maakt QINQO 
het mogelijk om tegen lage kosten een breed assortiment aan 

onlinecontent te bieden. Die content zelf is, zonder voorraadkosten, in 
onbeperkte hoeveelheden aanwezig. „Nee verkopen‟ is er dus niet meer 

bij.” Winkeliers kunnen bij QINQO kiezen uit verschillende „modules‟: de 
kaarten kunnen los ingekocht worden, voorzien van een display of als 



onderdeel van een complete entertainmentwand. Zelfstandige winkeliers 

of grote ketens kunnen zo de oplossing kiezen die hen het beste past. 
Daarnaast is ook een op zichzelf staande verkoopautomaat ontwikkeld. 

Die kan worden ingezet op plaatsen met veel „traffic‟, zoals winkelcentra, 

vliegvelden, scholen of bioscopen. Bij deze automaten kan worden betaald 
met pin- of bankpas, creditcard en zelfs de mobiele telefoon. 

 
De contenteigenaren zijn volgens Hobers eveneens bij het QINQO-

systeem gebaat. “Doordat hun product op veel meer plekken verkocht 
gaat worden, neemt het consumentenbereik enorm toe. De aanwezigheid 

in fysieke retailkanalen maakt het mogelijk de naamsbekendheid van het 
merk te verhogen en, uiteraard, extra inkomsten te genereren.” QINQO is 

in staat de volledige distributie, sales, marketing, rapportage en 
informatievoorziening voor zijn rekening te nemen, zegt Hobers. Er kan 

zelfs een webshop gebouwd worden voor partijen die er nog geen een 
hebben. “Onze partners hoeven nergens naar om te kijken, als zij dat niet 

willen”, vat hij samen. 
 

Last but not least hebben ook consumenten voordeel bij de lancering. “De 

kaarten zijn, in tegenstelling tot de content die zij vertegenwoordigen, te 
verzamelen, zien er mooi uit en zijn dus ook leuk om cadeau te doen. Om 

een onlinegame kun je geen strik doen”, grapt de directeur. Maar ook het 
vervolgtraject vindt hij zeer belangrijk. “Consumentvriendelijkheid is een 

van de pijlers onder ons concept. QINQO wil een heldere 
informatievoorziening bieden, een toegankelijke helpdesk en goede 

ondersteuning bij vragen of problemen.” 
 

Na een intensieve voorbereiding die ruim een jaar heeft geduurd, acht 
Hobers nu de tijd rijp om met zijn initiatief naar buiten te treden. Dat 

gebeurde eind april voor het eerst tijdens het Festival Of Games in de 
Utrechtse Jaarbeurs. Op dit b2b-evenement werden contenteigenaren 

uitvoerig van het concept op de hoogte gebracht en is toegelicht wat de 
voordelen zijn als zij met QINQO in zee gaan. Inmiddels heeft Hobers al 

deals gesloten met meerdere contentpartijen, wat vertrouwen gewekt 

heeft bij diverse retailorganisaties. Daarmee wordt momenteel 
onderhandeld over een pilot, die na de zomer van start gaat. “Doordat het 

grotere en kleinere partijen betreft, kunnen we alle modellen van het 
QINQO-concept degelijk testen en al doende ervaring opdoen. Die 

praktijkkennis en de daaruit voortvloeiende verbeteringen aan het 
systeem zullen van QINQO een compleet werkend, betrouwbaar en 

omzetverhogend businessmodel maken.” 
 

QINQO wordt in eerste instantie in Nederland gelanceerd, maar Hobers‟ 
ambitieniveau ligt hoog. Eind dit jaar wil hij vaste voet aan de grond 

gekregen hebben. Als die basis is gelegd, zal al snel worden uitgerold in 
België, Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland. “We willen een dusdanige 

infrastructuur creëren, dat we een „one-stop‟ winkeloplossing worden voor 
Amerikaanse en Aziatische merken die de Europese markt op willen.” 



Elke keer dat een consument een kaart koopt, ontvangt QINQO een soort 

„aanbrengpremie‟. Hobers ziet de toekomst vol vertrouwen tegemoet. Hij 
verwacht dat de markt voor prepaid kaarten de komende jaren telkens 

met 20% zal groeien. “Als we dat gezamenlijk kunnen realiseren, is dat 

niet alleen leuk voor ons, maar ook voor contenteigenaren, winkeliers en 
de consument!” 
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