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Blog #mvd01.
Sinds 1 april verkrijgbaar: De Bob Shaker
Ook altijd al behoefte gehad aan een app die helpt om een BoB aan
te wijzen? Er gaat direct een Twitter bericht de wereld in ter
bevestiging. Of a la Foursquare laat weten dat je als BOB die avond
aanwezig bent en best tegen vergoeding een beetje wilt omrijden?
Of dat je al shakend de meest verrukkelijke recepten van
alcoholvrije cocktails op je scherm krijgt, een fine fleur aan BBQ
recepten te voorschijn tovert? De koek is nog niet op, als je de
smartphone schudt komen alle OV en taxi alternatieven voor dat
moment te voorschijn en als klap op de vuurpijl melding maakt in
de gekoppelde facebook pagina dat je BoB bent. Daarmee laat je
zien dat jij er een gezonde levensstijl op na houdt. Je maakt
daarmee bovendien kans op een reis die je zegge en schrijven nul
Euris kost!
Die app is er nu. Gratis zonder te betalen. De ideale applicatie om
je eigen zomerbob actie te ondersteunen. Deze app gaat het
helemaal worden en gaat voorzien in een grote behoefte, zo is
voorspeld door marketeers. Met name jongeren zullen massaal
hun BoB shaken. Nul drank op in het verkeer is helemaal hip. Nul
is de nieuwe norm. Of het nu gaat om pesten, fietsen jatten, afval
laten slingeren, ongezond eten, het hebben van vooroordelen en
mensen uitsluiten. Of dat we in dit geval alcohol in het verkeer
niet meer gedogen, maar we samen werken aan die o zo logische
nul. De BoB shaker is een initiatief die het denken over de nul
moet stimuleren. We zetten social media in om de applicatie te
ondersteunen en zichtbaar en transparant te maken dat je nul
alcohol in het verkeer serieus neemt. Je hebt immers respect voor je mede weggebruikers. En dat wil je
laten zien. We maken van de nul een punt en dat is helemaal 2011.
Deze blog staat ook op www.socialned.nl
« terug
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Loes Borger
11042011 16:54
Fantastisch! Ik wil best op deze manier laten weten dat ik als BOB aanwezig ben en best mensen meeneem!
Zo leer je ook nog eens nieuwe mensen kennen! Leuk! Innovatief!
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