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ING inspireert jongeren te bewegen met ING
Only Football YouTube kanaal
Op de Fandag van het populaire YouTube kanaal kwamen honderden jonge
fans bijeen om samen met hun idolen deel te nemen aan toffe activiteiten

ING inspireert jongeren in beweging te komen en te gaan voetballen met
vermakelijke en authentieke content op het succesvolle YouTube kanaal
‘ING Only Football’. Vandaag, tijdens de eerste Fandag van het populaire
voetbal kanaal in het Olympisch Stadion (te Amsterdam), kwamen er meer
dan 700 kinderen bijeen om samen met hun online idolen en voetbalhelden
deel te nemen aan allerlei leuke activiteiten.
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OVER ING

Om jongeren spelenderwijs in contact te brengen met voetbal is ING medio 2016 gestart met

het YouTube-kanaal ‘ING Only Football’. ING biedt met het populaire YouTube-kanaal leuke

content aan, bestaande uit de gaafste voetbaltrick en -tips, verrassende video’s omtrent de

wedstrijden van het Nederlands elftal en de OranjeLeeuwinnen en nog veel meer. Het doel van

het kanaal is kinderen te inspireren in beweging te komen.

Steven Sedee, Manager Sportsponsoring ING Nederland: “Ons YouTube kanaal ING Only

Football is in een korte tijd enorm populair geworden onder jonge voetbalfans. Waar we

normaal gesproken kinderen voorzien van de mooiste content, stond de Only Football Fandag

in het teken van zelf voetballen, gamen, chillen en entertainment. Bovendien brengen we onze

jonge voetbalfans in contact met hun online idolen en de helden van Oranje.”

De ING Only Football Fandag is een doorvertaling van het online kanaal naar een fysiek

evenement. Kinderen tussen de acht en veertien jaar oud konden vandaag alles wat er wekelijks

te zien is op het ING Only Football kanaal, live beleven op de Fandag. Zo konden de kinderen

onder andere de voetbal skillgames spelen tegen Donny van de Beek, kon er gegamed worden

tegen Fifalosophy en was het mogelijk om in een pannakooi te voetballen tegen Touzani. Ook

waren er een aantal internationals op de Fandag. De Fandag was met meer dan 700

enthousiaste kinderen aanwezig een groot succes.

Citaten

Ons YouTube kanaal ING Only Football is in een korte tijd enorm populair
geworden onder jonge voetbalfans. Waar we normaal gesproken kinderen
voorzien van de mooiste content, stond de Only Football Fandag in het teken
van zelf voetballen, gamen, chillen en entertainment. Bovendien brengen we
onze jonge voetbalfans in contact met hun online idolen en de helden van
Oranje.
— Steven Sedee - Manager Sportsponsoring ING Nederland



ING is a global bank with a strong European base. Our 53,000 employees serve around 38.4 million customers,
corporate clients and financial institutions in over 40 countries. Our purpose is to empower people to stay a step
ahead in life and in business. 
 
Our products include savings, payments, investments, loans and mortgages in most of our retail markets. For
our Wholesale Banking clients we provide specialised lending, tailored corporate finance, debt and equity market
solutions, payments & cash management and trade and treasury services. 
 
Customer experience is what differentiates us and we’re continuously innovating to improve it. We also partner
with others to bring disruptive ideas to market faster. 
 
Our shares are listed in Amsterdam (INGA NA, INGA.AS), Brussels and New York (ADRs: ING US, ING.N).  
 
When it comes to sustainability, we facilitate and finance society’s shift to a low-carbon future and pioneer
innovative forms of finance to support a better world. As such, we’re ranked as a leader in the banks industry
group by Sustainalytics and have an ‘A’ rating in MSCI’s ratings universe. ING Group shares are included in
major sustainability and Environmental, Social and Governance (ESG) index products of leading providers
STOXX, Morningstar and FTSE Russell.
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