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Details Wat is het eerste dat je doet als je wakker wordt? Je Facebook-account
checken. Iets dat herkenbaar zal zijn voor veel Nederlanders. We gebruiken
de smartphone dagelijks gemiddeld 3 uur en 16 minuten en kijken zo'n 1.500
keer per week op onze mobiel.* Oftewel, een nieuwe verslaving is geboren.

Om er in één keer van af te zijn, introduceert Travel Alberta de Online Rehab.
Want de Canadese Provincie Alberta heeft zoveel te bieden, dat je hier zelfs
vergeet om online te gaan. Hier ben je helemaal weg van alles en iedereen.

De Nederlander die écht het meest offline moet, wint een reis naar Canada.
En wie dat is, blijkt uit een test over je online leven. Er worden vragen gesteld
als ‘Wie heeft er een post van je geliked?’ Of ‘Welke vriend is hier geweest?’
Als je echt online bent, weet je dat!

Er hebben al duizenden Nederlanders meegedaan aan de test, de
gemiddelde Rehab score is nu 1200 punten. De test is te vinden op
onlinerehab.nl

Noot voor redactie

Travel Alberta is een Canadese overheidsorganisatie met als doel de promotie
van de provincie Alberta als toeristische topbestemming in binnen- en
buitenland. In Nederland gebeurt dat in nauwe samenwerking met KLM, die
een directe lijnverbinding heeft tussen Amsterdam en Calgary.

* Dit blijkt uit onderzoek van het Britse onderzoeksbureau Tecmark onder
2000 Britse smartphone gebruikers: http://www.dutchcowboys.nl/mobile/hoe-
vaak-kijk-jij-op-je-smartphone-gemiddelde-gebruiker-kijkt-1500-keer-per-week
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Over Eigen Fabrikaat

Eigen Fabrikaat is hét reclamebureau voor merken die willen groeien. Meer
info over ons werk? Check www.eigenfabrikaat.nl
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