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Thomas Pelzer

Product Manager

Mijn taak bestaat uit het 
creëren van de juiste 

propositie, dit doe ik door 
het samenbrengen van 

vraag en aanbod. 
Ik werk met een absolute 

passie voor 3D.

Introductie

Doekele Rienks

Head of Data Insights

Ik haal enorm veel energie uit 
het feit dat onze Data Insights
producten bijdragen aan het 

oplossen van complexe 
ruimtelijke vraagstukken 

binnen de grote steden in 
Europa en de US.

Niels van den Kieboom

Account Manager

Verantwoordelijk voor lokale
overheden in drie

provincies.

Tevens werkzaam aan de 
landelijke uitrol van 3DNL.

Jolan Hulscher

Product Manager

Een foto zegt meer dan 
1000 woorden. Maar data 

insights zorgen ervoor dat jij 
meteen het juiste woord 

ziet.
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Visualize a better world

Cyclomedia legt data uit de echte wereld vast 
en zet deze om in waardevolle inzichten die u in 
staat stellen de complexiteit van de omgeving 
om u heen te begrijpen. 

Met 's werelds meest nauwkeurige 360°-
visualisaties op straatniveau, versterkt door 
innovatieve, AI-gedreven analyses, levert 
Cyclomedia waardevolle inzichten die u direct 
vandaag kunt gebruiken om te bouwen aan een 
betere toekomst.  

Real data. True understanding. Big impact.
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Facts & Figures

MILLION

AAN 360° PANORAMA

FOTO’S (CYCLORAMA’S)

600

> 1000 
PROFESSIONELE

KLANTEN WERELDWIJD

270

ENTHOUSIASTE EN 

KUNDIGE MEDEWERKERS

KILOMETERS 

AAN OPNAMES VAN WEGEN 

IEDER JAAR OPNIEUW

400.000

Actief in

NEDERLAND(HQ), 

US EN DUITSLAND  

PETABYTE AAN DATA 

IN DE CLOUD

> 3,5 
CLICKS PER WEEK

> 1,5 MILLION 
AUTO’S & 

OPNAMESYSTEMEN

60+ 
BEELDOPNAMES PER 

JAAR

> 80.000.000 
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Cyclomedia’s solutions in 3 stappen

Creëer waardevolle inzichten en begrijp de complexiteit van de omgeving.

Real data. True understanding. Big impact.


