
Scenario E-Crate Pitch 
 
// Aan de hand van onze persona nemen wij jullie mee door een scenario voor E-Crate 
 
Elisa studeert communicatie & multimedia design en zit in haar derde jaar. Volgend jaar gaat ze 
haar minor in Duitsland, Berlijn volgen. Helaas gaat dit niet meer door i.v.m. een pandemie, 
maar gelukkig kan ze de minor toch op afstand digitaal volgen. Elisa vind het jammer dat ze niet 
de activiteiten in Berlijn kan ervaren die ze voor zichzelf gepland had. Elisa wilde nieuwe 
uitdagingen aangaan om zichzelf te ontwikkelen om als doel een van de beste UX Designers te 
worden. 
 
Om toch uitdagingen op te zoeken en een extra ervaring aan te gaan meld Elisa zich aan voor 
de E-Crate. Met de E-Crate voer je elke week een opdracht uit die gepersonaliseerd is naast je 
minor. Door via de app een account aan te maken en vervolgens haar E-Crate samen te stellen 
vult ze de ‘E-Crate Creator’ in op basis van haar interesses. Ze is nieuwsgierig naar haar 
zelfontwikkeling en de omgeving in Berlijn, dan kiest ze voor natuur omdat ze graag op 
ontdekking wilt. In haar vrije tijd houdt ze van uitgaan met vrienden en nieuwe mensen te leren 
kennen. Elisa krijgt gelijk te zien wat de samenstelling is van haar eigen E-Crate en klikt op 
verzenden. 
 
Benieuwd naar haar aankomende E-Crate ziet Elisa dat in de applicatie je een koppel kunt 
vormen met andere studenten die ook gebruik maken van de E-Crate in de omgeving van 
Berlijn. Ze bekijkt een profiel van Kim die daar een andere minor volgt dan haarzelf en ze 
verstuurt een verzoekje om de uitdaging samen aan te gaan, zodat ze de opdrachten die in hun 
E-Crate zitten samen kunnen uitvoeren. De volgende dag krijgt ze een bericht van Kim dat ze 
haar verzoek geaccepteerd heeft, omdat ze ook op zoek was naar een andere student. 
 
Na de eerste week de introductie opdracht ‘in het park picknicken’ te hebben gedaan krijgen ze 
nu de opdracht om samen kunsttentoonstellingen digitaal te bezichtigen en daar uiteindelijk een 
collage van te maken van de inspiratie die ze daar hebben opgedaan. Elisa en Kim spreken af 
voor de volgende opdracht voor aankomende week via de app, want Elisa moet haasten voor 
haar minor meeting met de opdrachtgever op Teams. 
 


