
NS KidsApp maakt treinreis met kinderen tot een groot
interactief avontuur.
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SAMENVATTING

Kinderen spelen de hoofdrol in een avontuurlijke treinfilm samen met Oei en Knoei. Samen met hun

ouders voeren zij opdrachten uit in en rond de trein.

Veel ouders en kinderen vinden samen reizen met de trein geweldig. Voor kinderen is het een groot
avontuur; zelf mogen inchecken, de grote geel blauwe treinen in het echt bewonderen, bovenin een
dubbeldekker zitten... Ook voor ouders is het heerlijk. Zij hebben immers alle tijd om van de
aanstekelijke verwondering van hun kleine te genieten. Kortom, met de trein gaat er een wereld voor
ze open. Om dit avontuur van ouders en kinderen in de trein nog verder te verrijken, lanceren NS en
N=5 de gratis NS KidsApp.

Hierin staan twee kleine monstertjes centraal: Oei & Knoei. Zij laten kinderen samen met hun ouders
avontuurlijke opdrachten uitvoeren in en rond de trein, waarbij Augmented Reality en Motion Tracking
worden gecombineerd. Dit maakt het mogelijk de opdrachten ook real time te filmen. Zo kun je je kind
samen met Oei & Knoei op het scherm terugzien terwijl hij/zij allemaal avonturen beleeft. Nadat je
alle opdrachten hebt uitgevoerd, voegt de app alle video’s samen en kun je zelfs het begin en einde
van de fllm personaliseren. Met als resultaat een grappige film waarin de kinderen, samen met Oei &
Knoei, de leukste avonturen beleven.

De film kan gedeeld worden via Facebook, Twitter of Instagram met #nskids. Zo maken inzenders
kans op een fantastisch treinavontuur naar keuze voor het hele gezin. Bovendien worden de leukste
films vertoond op de grote stationsschermen van bijvoorbeeld Amsterdam CS, Utrecht CS en
Rotterdam CS.

Om de NS KidsApp onder de aandacht te brengen, is onder meer een samenwerking aangegaan met
Nickelodeon en met diverse online influencers gericht op ouders. Verder is de campagne te zien in
bioscopen tijdens kindermatinee, via mobile, outdoor en als tag-on bij de huidige NS tv-commercial.

RELEVANTE LINKS



http://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=http%3A%2F%2Fnis5.pr.co%2F131639-ns-kidsapp-maakt-treinreis-met-kinderen-tot-een-groot-interactief-avontuur
http://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&url=http%3A%2F%2Fnis5.pr.co%2F131639-ns-kidsapp-maakt-treinreis-met-kinderen-tot-een-groot-interactief-avontuur&title=NS+KidsApp+maakt+treinreis+met+kinderen+tot+een+groot+interactief+avontuur.&summary=Kinderen+spelen+de+hoofdrol+in+een+avontuurlijke+treinfilm+samen+met+Oei+en+Knoei.+Samen+met+hun+ouders+voeren+zij+opdrachten+uit+in+en+rond+de+trein.&source=N=5
https://twitter.com/share?url=http%3A%2F%2Fnis5.pr.co%2F131639-ns-kidsapp-maakt-treinreis-met-kinderen-tot-een-groot-interactief-avontuur&text=NS+KidsApp+maakt+treinreis+met+kinderen+tot+een+groot+interactief+avontuur.&via=Nis5&related=prdotco


meer info op: ns.nl/kids
http://www.ns.nl/kids

Apple Appstore
https://itunes.apple.com/nl/app/ns-kidsapp/id1124937258?l=nl

Google Play Store
https://play.google.com/store/apps/details?id=nl.ns.kidsapp

CITATEN

"Met de nieuwe NS KidsApp maak je voor kinderen elk treinavontuur nog avontuurlijker."
— Claudia Zwitser, Communicatiemanager NS Reizigers.

"Op basis van insights uit onderzoek kijken hoe je de customer journey van de doelgroep nog
leuker kunt maken; met vernieuwende technologische toepassingen. Dat is voor mij reclame
maken anno nu."
— Joris Gruiters, Strategy Director N=5.
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