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Un Beta Tester és una persona sòcia de vanwoow que “prova experiències” i de forma 
voluntaria ajuda a vanwoow a que les activitats, tallers i dinamitzacions que es van afegint a la 
futura web, compleixin uns requisits de qualitat.

La funció dels Beta Tester no és descartar experiències, sinó ajudar l’equip impulsor a donar-les 
forma perquè puguin oferir-se a la resta d’usuaris de la Comunitat. Ajudarem als “Rural Host” 
perquè se sentin còmodes oferint un taller o activitat.

1. Què és un Beta Tester? 

2. Què s’espera del Beta Tester vanwoow?

Són els “workers” de vanwoow els que 
seleccionaran les experiències a testejar i 
acordaran una data entre “Beta Tester” i “Rural 
Host” per viure-la.

Demanem als nostres Beta Tester que visquin 
l’experiència de la forma més natural possible,
volem que us divertiu i la gaudiu al màxim!

Pot ser que no tot surti a la perfecció. Màxima 
comprensió i tolerància. Són justament aquests
matisos per millorar els que un Beta Tester ha de 
detectar per a aconseguir una activitat
de qualitat.

Les persones que realitzen el rol de Beta Tester han de complir els següents criteris de selecció:

Capacitat per realitzar bones fotos amb càmera digital (no mòbil).

Afinitat per la tipologia d’experiència proposada.

Ser una persona reflexiva, analítica i extravertida.

Empatia per la feina que realitza el “Rural Host”.

Tenir una alta capacitat per interactuar i extreure informació que es pugui veure reflectida 
en el formulari.
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3. Què necessitem sobre l’experiència?

4. Durant quant de temps puc ser Beta Tester?

emplenat amb l’opinió 
sobre les experiències 

que has viscut.

mínim de 
fotografies.

Formulari Fotos

de tots els 
“Beta Tester” 

en llocs del poble 
emblemàtics.

de desenvolupament 
de l’activitat que 

incloguin “acció” (sense 
posar).

de l’equip amb el 
“Rural Host”.

amb diferents 
perspectives de la 

pernocta.

3 3 3 3 fotos fotos fotos fotos

La vigència com a “Beta Tester” serà d’1 any a comptar a partir del dia en què es comunica 
l’acceptació del rol. Després de l’any, els rols passen a altres components de la Comunitat.

Excepte el Beta Tester guardonat amb el “woowi d’or” al millor “Beta Tester” que podrà 
continuar exercint amb el mateix rol.

Passat el temps de carència d’1 any, es pot optar a formar part de la Comunitat “Beta Tester” 
novament .
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5. Compatibilitat de rols

7. Ràdio acció del Beta Tester

8. Abans de realitzar l’activitat

6. Quantes experiències puc viure com Beta Tester?

No es pot sustentar més d’un rol simultàniament. 
És a dir, qui és Beta Tester no pot ser durant el 
mateix any “Explorer”, “Gamer” o “Blogger” de 
vanwoow. 

El nombre d’experiències a viure es determinarà 
segons les necessitats de cada moment. Com a 
mínim es demana el compromís per testejar al 
menys 1 experiència al mes.

S’escolliran 50 Beta Testers a l’any, aproximadament un per província, i s’intentarà que les 
experiències a testejar coincideixin amb la mateixa província de residència per facilitar la 
logística.

“Només 
un rol”

“Almenys 1 
experiència 
al mes”

Vanwoow facilitarà les dades de contacte del “Rural Host” perquè coordineu hora i punt de 
trobada el dia de l’activitat, així com referències per a la pernocta si fossin necessàries.

Davant de qualsevol dubte, l’equip de vanwoow està a la vostra disposició, no dubteu a 
contactar-nos al tel. 660 69 35 93 o al 638 57 74 31.

L’equip de vanwoow t’enviarà un mail amb tota la informació necessària per viure ’experiència.
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9. Després de realitzar l’activitat

10. Cancel·lació del rol de Beta Tester

Vanwoow et farà arribar el formulari perquè valoris l’activitat i pernocta. Tota opinió, comentari 
i suggeriment tant de grans com petits, serà ben rebuda i transmesa al col·laborador.

Comptem amb un Pla de Millora Contínua que els Col·laboradors posaran en pràctica amb la 
vostra aportació.

Tota menció en Xarxes Socials ha d’incloure:

#BetaTesterVanwoow

#vanwoow

I menció a:

@van_woow @vanwoow 

L’equip de vanwoow es reserva el dret de cancel·lar el rol de Beta Tester per causes justificades 
com son els següents casos:

Incompliment del present manual.

Rebuig de tres propostes de testeig d’experiències consecutives.

No aportar la informació requerida (formulari + fotografies).

Comportament inadequat durant l’experiència.

Altres causes que motivin el cessament de l’activitat de Beta Tester.
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11. Compensació i gamificació del rol de Beta Tester

12. Llicència dels continguts i fotografies aportades

A més de viure l’experiència de forma gratuïta, 
el Beta Tester obtindrà “1 WOOW” com a 
recompensa. Aquest rol té la compensació 
en woows més baixa que altres rols, perquè 
l’experiència viscuda ja és una compensació en 
si mateixa.

El Beta Tester cedeix el text i les fotografies a vanwoow perquè el seu contingut estigui 
disponible sota una llicència Creative Commons (CC BY-NC-ND 4.0) Reconeixement-No 
Comercial-Sense Derivades 4.0 Internacional.

Ampliar informació https: //creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode.es.
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Llicència Creative Commons (CC BY-NC-ND 4.0) Atribució-No Comercial-Sense Derivades 4.0 Internacional.

Ampliar informació https: //creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode.es.


