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ING op Pride Amsterdam: ‘Kleur het Leven’
De wereld kleurt mee met de ING Snapchat worldlens
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ING geeft vervolg aan de ‘Kleur het leven’ campagne tijdens de Pride
Amsterdam. Speciaal voor de Pride Amsterdam ontwikkelde ING in
samenwerking met Snapchat een Pride worldlens en een filter. Daarmee is
ING in Nederland de eerste adverteerder die gebruik maakt van de
worldlens. Met deze worldlens kunnen gebruikers van Snapchat hun
werkelijke wereld omtoveren in een combinatie van een virtuele en een
echte wereld in het thema van de Pride Amsterdam. Daarnaast delen ING-
medewerkers hun persoonlijke ervaring over diversiteit bij ING. Zoals
gebruikelijk kleuren ook de ING-kantoren in Amsterdam mee en vaart ING
mee met The Canal Parade.

Innovatieve worldlens

Met de snapchatlenzen kleuren gebruikers van Snapchat hun snaps op zaterdag 5 augustus. Zo

kan met de facelens de snapchatter zichzelf omtoveren van een oranje leeuw naar een

regenboogleeuw. De snapchatter die de lens omdraait, komt in de worldlens waarmee de in

beeld gebrachte wereld wordt geïllustreerd met diverse figuren en iconen die bewegen wanneer

ze op het scherm worden aangetikt. De snaps kunnen worden verstuurd naar het ING Snapchat

account ING_nl. Een selectie van snaps is terug te zien op digitale abri’s op de metrostations en

het Centraal Station in Amsterdam en in de snapstory, Facebook en Instagram tijdens de Pride

Amsterdam. YouTubers Rutger Vink en Lize Korpershoek hebben de snapchatlenzen als eerste

gebruikt. Is de Snapchat gebruiker in Amsterdam, dan heeft hij ook een eventfilter tot zijn

beschikking. Het filter is in de stijl van de worldlens ontworpen. In Amsterdam wordt met

Boomerangkaarten de unieke SNAP code van de snapchatlens verspreid.

Diversiteit bij ING

Zes medewerkers vertellen in korte testimonials hoe zij het werken bij ING ervaren en dat zij

kunnen zijn wie zij willen zijn. De testimonials zijn te lezen op ing.nl/diversiteit. Speciaal voor

de Pride Amsterdam is een boattalk opgenomen. Hierin komen verschillende collega’s aan het

woord over diversiteit. De testimonials en de boattalk worden via Linkedin en Facebook

verspreid.

Landelijke aandacht

Tijdens de ‘Kleur het Leven’-campagne is het logo van ING op alle social media kanalen in de

regenboogkleuren te zien. In Amsterdam prijkt op zeven ING-kantoren het logo in

regenboogkleuren. De campagne is ook zichtbaar in alle 238 ING-kantoren in Nederland en op

de ruim 1800 ING-geldautomaten. ING deelt deze zaterdag bij het Rijksmuseum

regenboogkleurpotloden uit voor de activiteit ‘hier tekenen’.



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.

Kleur het leven

‘Kleur het leven’ is een initiatief van ING. De bank is al 12 jaar betrokken bij de Pride en vindt

het belangrijk dat iedereen de vrijheid heeft om te kunnen zijn wie ze willen zijn en dat

medewerkers de diversiteit van haar klanten weerspiegelen. Pride Amsterdam is een van de

meest kleurrijke feesten van Nederland. Rood, geel, groen, blauw, paars en oranje vormen

samen het symbool. ING omarmt kleur en het blijft belangrijk om kleur te bekennen. Meestal

Oranje. Maar we staan voor alle kleuren.

ING migration
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