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Details KPN introduceert Lekker Gaan
Lekker Gaan is een nieuw mobile first video platform waarop vijf curators hun
favoriete video content geselecteerd hebben. Met Lekker Gaan maakt KPN
het makkelijk om mooie, inspirerende en grappige content van over de hele
wereld te ontdekken.

De vijf curators
De Lekker Gaan video content is gecureerd door presentatrice en actrice Tess
Milne, presentator en muzikant Kay Nambiar, DJ en producer Oliver Heldens,
rapper en schrijver Faberyayo en blogger en online entrepreneur Anna
Nooshin. Allemaal mensen met een interessante, eigen kijk op de wereld. Zo
biedt het platform een zeer gevarieerde en boeiende mix aan video content,
zo’n 13 uur in totaal.

Reistijd = kijktijd
Lekker Gaan heeft een unieke feature waarbij de lengte van de video playlist
wordt bepaald door de kijker zelf. Je krijgt precies zo veel content als je zelf
wilt, afgestemd op bijvoorbeeld de tijd die je in de trein zit, of dat nou 2 uur is
of 20 minuten. Zo maken we met Lekker Gaan van reistijd kijktijd.

Lekker Gaan maakt onderdeel uit van de campagne rondom de streaming
deal van KPN, een 5G-abonnement dat speciaal ontwikkeld is om heel veel
online video's te kunnen streamen.

Concreet bewijs van de merkmissie
KPN heeft als missie om mensen hun vrijheid terug te geven door ze te
verbinden met de wereld om hen heen. Door mensen te laten ervaren dat
technologie het leven helemaal niet kil en afstandelijk maakt, maar ons juist
verbindt en helpt om nieuwe werelden te ontdekken. De mobile first video site
Lekker Gaan is hier concreet bewijs van.

Wist je dat?
- 71% van de jongeren aangeeft op maat gemaakte playlists en video content
van bekende curators een goed idee te vinden.

- 37% van de jongeren gemiddeld meer dan 2 uur per week online video
content kijkt op hun smartphone en het streamen van video's steeds
populairder wordt.

- 44% van de mensen videocontent kijkt omdat deze wordt aangedragen door
vrienden en 34% omdat de content aanbevolen wordt door zoekmachines,
bijvoorbeeld YouTube.
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- 51% van de jongeren wel eens stiekem meekijkt met video's van
onbekenden in de trein of bus. Zo biedt Lekker Gaan ook een mooie opening
om met nieuwe mensen in contact te komen.
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