Bestel Luqo nu op Kickstarter!
Luqo wordt al gebruikt op basisscholen in heel Nederland. Vanaf nu kan jouw
kind ook thuis samenwerkend leren met de leuke knoppen en educatieve spellen.

Samen spelen en leren
Kinderen vormen een team met elkaar,
een ouder of ander familielid. Niet langer
geïsoleerd achter een beeldscherm dus,
maar actief samen aan de slag.

Eén systeem voor de
hele basisschooltijd

Dit vergroot het zelfvertrouwen en de
betrokkenheid bij de lesstof. Kinderen
ontwikkelen belangrijke sociale vaardigheden en vinden samen leren veel
leuker dan alleen.

Je schaft de knoppen één keer aan en
koopt daarna losse spellen die passen bij
het niveau van jouw kind.
Er zijn spellen bij alle vakken voor de
kleuters t/m groep 8. Deze voldoen aan
de eisen die school aan lesmateriaal stelt.

Meer info op
www.KS.playluqo.com

Coole knoppen!
Net zoals de spelknoppen die je kent
van tv! Je bent in de spellen verantwoordelijk voor je eigen knop en mag
er zo hard op slaan als je kunt. Zo leuk,
dat kinderen voortaan zelf initiatief
nemen om te leren.
Luqo Thuis is voor twee spelers. Er is ook een versie voor vier personen, die nu al op basisscholen wordt gebruikt: Luqo op School.

Wat is Kickstarter?
Een internationale website waarop je

Productieprijs

Verkoopprijs

samen met een grote groep mensen
innovatieve producten bestelt, waardoor de verkoopprijs flink daalt.

Pledge = Belofte

Reward = Beloning

“Als de groep groot genoeg is,
doe ik voor dit bedrag mee.”

“En daarvoor krijg ik een
beloning terug: Luqo!”

Minimum groepsgrootte behaald?
JA

NEE
Geld terug.

Produceren!

Je betaalt niks, maar
ontvangt ook geen Luqo.

Een langere levertijd, maar
wel een veel lagere prijs.
Als dank geven wij flinke
kortingen op Luqo spellen!

Ik heb geen credit card

Neem contact met ons op: info@luqo.nl
Om te betalen in Kickstarter is een creditcard vereist. Ze hebben dit beleid omdat
het bedrag niet meteen wordt afgeschreven,
dit gebeurt pas als het doel is bereikt. Een
goede mogelijkheid hiervoor is om te
betalen met een virtuele creditcard.

Er zijn diverse banken waar je gratis een
virtuele creditcard kan aanvragen.
Bijvoorbeeld met N26 bank, hierbij heb je
alles binnen 15 minuten gefixt.
Dus, als je geen creditcard hebt, of jouw
creditcard wordt afgewezen, dan kun je
nog steeds pledgen zonder extra kosten
door een virtuele creditcard te gebruiken.

