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ING verrast nietsvermoedende bezoekers
Huishoudbeurs met VIP-rondleiding
Rijksmuseum

Afgelopen zondag kregen nietsvermoedende bezoekers van de
Huishoudbeurs op de stand van ING een voorproefje te zien van de
modetentoonstelling Catwalk in het Rijksmuseum. Wat deze bezoekers niet
wisten, was dat zij daadwerkelijk de tentoonstelling Catwalk gingen
bezoeken. De compacte stand transformeerde razendsnel tot een rijdende
bus die de bezoekers direct naar het Rijksmuseum reed. Daar kregen de
verraste bezoekers een VIP-rondleiding. Na deze onverwachte ervaring
werden de bezoekers weer teruggebracht, waar ze hun dagje Huishoudbeurs
konden voortzetten.

Ruim 8000 klanten bezoeken ING Rijksmuseumdagen

⏲

https://m8hd4dhwjps9.pr.co/


OVER ING MIGRATION

ING is een wereldwijd actieve financiële instelling met een sterke Europese basis die bancaire diensten aanbiedt
via haar werkmaatschappij ING Bank. De doelstelling van ING Bank is om mensen in staat te stellen steeds een
stap voorop te blijven lopen, zowel privé als zakelijk. De meer dan 52.000 werknemers van ING Bank bieden
diensten op het gebied van particulier en zakelijk bankieren aan klanten in meer dan 40 landen.

De aandelen ING Groep staan genoteerd aan de beurs van Amsterdam (INGA NA, INGA.AS), de beurs van
Brussel en aan de New York Stock Exchange (ADR’s: ING US, ING.N).

Duurzaamheid maakt integraal deel uit van de bedrijfsstrategie van ING. Dit blijkt uit de opname van de
aandelen ING in de FTSE4Good-index alsmede in de Dow Jones Sustainability Index (Europe en World), waarin
ING tot de meest toonaangevende bedrijven in de bancaire sector behoort.

ING organiseert in de weekenden van 12 en 19 maart de ING Rijksmuseumdagen. Ruim 8000

klanten van ING brengen gratis een bezoek aan het Rijksmuseum en de tentoonstelling

Catwalk. Zij konden zich opgeven voor speciale rondleidingen en activiteiten voor de kinderen.

Catwalk toont gevarieerde modecollectie

Voor het eerst toont het Rijksmuseum een ruime keuze uit zijn gevarieerde modecollectie. De

tentoonstelling Catwalk is vormgegeven door fotograaf Erwin Olaf en geeft een beeld van mode

in Nederland van 1625 tot 1960. ING is partner van deze tentoonstelling en streeft ernaar om

kunst en cultuur toegankelijk te maken voor een breed publiek. Catwalk is tot en met 16 mei

2016 te zien in het Rijksmuseum.

Meer informatie over ING en het Rijksmuseum is te vinden op ing.nl/Rijksmuseum.
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