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Big Shots produceert video content nieuwe
reisgids Booking.com

Booking.com heeft haar nieuwe digitale reisgids CityBook gelanceerd in Amsterdam,
Londen en Parijs. Creative content agency Big Shots uit Amsterdam verzorgt voor de
app alle video content. CityBook is een innovatieve gids die highlights, planning en
navigatie combineert tot een optimale ervaring. Inspirerende video content die het
verhaal van de stad vertelt is een essentieel onderdeel van de gebruikerservaring.
CityBook is nu verkrijgbaar in de iTunes en Android app stores.

Het afgelopen jaar heeft Big Shots in samenwerking met het Creative Content team van
Booking.com video’s geproduceerd in wereldsteden als Amsterdam, Parijs, Londen, Berlijn,
Tokyo en New York. Later dit jaar staan onder andere Barcelona en Rome op het vizier. Op
basis van vier formats en vaste thema’s culture, food, nightlife en shopping ontvouwt zich per
stad een palet aan highlights en verhalen die door de filmmakers zijn vastgelegd. 
Formatbewaking over de grens
Creative Director Martijn Kranenburg was vanaf de eerste briefing betrokken bij CityBook:
“Vanaf de pilot in onze thuishaven Amsterdam voelden we al de potentie van dit project.
Dankzij de ambitie en het vertrouwen van Booking.com hebben we de formats in meerdere
steden uitgerold. Hiervoor zijn we unieke samenwerkingen met lokale producenten aangegaan.
Wij de eindredactie en post productie, zij de lokale productie. Want mensen die dezelfde taal
spreken, vertellen elkaar het echte verhaal. Met altijd in ons achterhoofd: inhoud, echtheid en
continuïteit. We zijn er in geslaagd onder alle verhalen een duidelijke handtekening te zetten, in
de merkwaarden van Booking.com. We maken nu content voor één van grootste en meest
innovatieve platformen ter wereld. Dat is natuurlijk kicken.”

Ieder bezoek een unieke ervaring
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OVER BIG SHOTS

⚡  Make it worth sharing ⚡ 

Big Shots maakt online video’s. Dit doen we met een slimme videostrategie, creatieve videoproductie
en handige videomarketing.

CityBook gebruikt machine learning technologie om reizigers op ieder moment van de de dag
een aangepaste en optimale ervaring te bieden. Van redactioneel gekozen highlights en lokale
aanbiedingen, tot content die je de vibe van een stad laat ervaren voordat je er zelf bent
geweest. De app geeft gebruikers op basis van tijd, locatie, reisgezelschap en contextuele data
de meest relevante informatie voor de beste ervaring. Daarbij biedt CityBook gebruikers de
mogelijkheid om direct tickets te kopen voor hun favoriete attracties.

Meer zien?
Check de volledige case op Bigshots.nl. Neem voor meer informatie contact op met Harm
Teunisse op 020-386 8253, of stuur een mailtje naar harm@bigshots.nl.
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