
JWT Amsterdam creëert unieke film voor ING: een betere
wereld voor onze kinderen
Oud-ING spullen hergebruikt voor duurzame film
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Samenvatting JWT Amsterdam ontwikkelde - in samenwerking met Pedri Animation -
een unieke animatiefilm voor ING Nederland. Deze film is doordrenkt
met duurzaamheid, alles in de film is gemaakt van oud-ING
kantoormateriaal.

Details ING Nederland ondersteunt en initieert in samenwerking met UNICEF vele
onderwijsprojecten voor kinderen over de hele wereld. Om dat verhaal niet
alleen op een bijzondere manier, maar vooral op een duurzame manier te
vertellen, hebben we enkel hergebruikte materialen voor de film ingezet.

We creëerden samen met Pedri Animation een gigantische wereldbol waarop
we op ‘schoolse wijze’ enkele projecten toelichten en nemen de kijker letterlijk
mee op wereldreis langs alle projecten.

De hele wereldbol, inclusiefde karakters en de achtergronden zijn allemaal
gemaakt van oud ING-kantoor materiaal: een lege pen wordt een regenpijp
van een schoollokaal, schuimrubber uit een oude stoel vormt een poppetje dat
lesgeeft. Het geheel is door een computergestuurde machine aangedreven en
gefilmd.
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Over JWT Amsterdam

We’re an advertising agency that thinks a little differently. We believe that
our complex world calls for a new way of working. And we’ve built our entire
agency around it. Three simple words that will redefine the way you and we
do business: Think, do, make.
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