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ING inspireert met 360 graden video bij het
maken van financiële keuzes
In het kader van de campagne ‘Aanpakken’ heeft ING een 360 graden video
ontwikkeld om Nederlanders te inspireren met het maken van financiële
keuzes. In de video volgen we een man vanuit een first-person-perspective.
De video is zo gemaakt dat de stand van je smartphone of tablet bepaalt
welk deel van de video je ziet. Als gebruiker beweeg je zelf je smartphone of
tablet heen en weer om alle mogelijkheden te kunnen zien. ING is de eerste
financiële dienstverlener in Nederland die deze vooruitstrevende techniek
toepast. De video wordt via Facebook gedeeld.

Kijker wordt meegenomen in financiële keuzes

In deze 360 graden video wordt de kijker meegenomen door een aantal situaties van een man

die geld heeft verdiend en op weg is naar een ING-kantoor om het bedrag te storten. Onderweg

komt de man voor verschillende financiële keuzes te staan. Door de 360-camera, waardoor we

voortdurend in de omgeving van de man kijken, komen we erachter dat hij ook andere keuzes

kan maken. Uiteindelijk komt de man bij een kantoor van ING, waar hij in gesprek gaat om

inzicht te krijgen in zijn financiën. De film is via Google Chrome en Firefox op een desktop te

bekijken.

Inspireren tot optimaliseren van financiën

ING vindt het belangrijk dat klanten bewuste financiële keuzes maken. Hiervoor hebben ze

inzicht nodig in hun inkomsten, uitgaven, vermogen, wonen en pensioen. De persoonlijke

situatie is hierbij van belang net als wensen en plannen voor nu en later. Met één Financieel fit

Gesprek met de adviseur van ING zijn klanten een stuk wijzer over hun geldzaken. Ze kunnen

ook via online seminars en handige tools en scans met hun financiële zaken zelf aan de slag

gaan.

⏲

https://m8hd4dhwjps9.pr.co/
http://www.ing.nl/particulier/financieel-fit/campagne/financieel-fit-gesprek.html


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 migration
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