PERSBERICHT
Augmented reality voor het eerst in Nederland

SPECSAVERS NEEMT REIZIGERS MEE NAAR ANDERE
WERELD
Amsterdam, 25 januari 2016 - Een walvis die rakelings langs je heen duikt en achter je
neer plonst of een olifant die op je afgestormd. Mensen die op Schiphol Plaza op weg
waren naar trein of vliegtuig, waanden zich even in een andere werkelijkheid. Op het
centrale plein van Schiphol stond twee weken lang een levensgrote virtuele spiegel
opgesteld, waarin met augmented reality beelden werden geprojecteerd.
Voorbijgangers waren even onderdeel van een wereld die er eigenlijk niet is. Onder de
noemer ‘Was nou maar naar Specsavers gegaan’, zette Specsavers zo
nietsvermoedende voorbijgangers op het verkeerde been. Het is voor het eerst dat
augmented reality in Nederland op zo’n manier is toegepast.
Twee weken lang stond er een enorm videoscherm op het centrale plein van Schiphol Plaza.
Het scherm filmde als het ware de beelden voor het scherm en projecteerde hier
videobeelden overheen. Zo was het mogelijk dat de voorbijganger vanuit het einde van de hal
ineens een olifant op zich af zag rennen. Doordat er beelden over de gefilmde ruimte worden
geprojecteerd zie je nog steeds de voorbijgangers langslopen en lijkt de situatie levensecht.
De technologie die dit mogelijk maakt heet augmented reality en bestaat uit een live of
indirect beeld van de werkelijkheid waaraan nieuwe elementen worden toegevoegd door een
computer.
Overtreffen van verwachtingen
“Het is de eerste keer dat augmented reality op deze manier in Nederland is ingezet en we
zijn er trots op dat Specsavers hierbij betrokken is geweest. Het geeft ons een nieuwe
mogelijkheid om mensen op een leuke en spectaculaire manier in aanraking te laten komen
met ons merk. Dit doen we door hen te verbazen en hun verwachtingen te overtreffen en dat
is - gezien de verraste reacties van voorbijgangers op het stationsplein - erg goed gelukt”,
zegt Sander ter Haar, Digital Marketing Manager van Specsavers.

Voor meer informatie: www.specsavers.nl
Volg Specsavers ook online!

- EINDE PERSBERICHT Altijd op de hoogte zijn van het laatste nieuws van Specsavers? Neem dan een abonnement
op de newsfeed (via RSS) van onze nieuwsruimte. Alle berichten komen dan automatisch in
uw mailbox.
Voor meer informatie (niet voor publicatie):
Specsavers International, Wieteke Lap, telefoon: (035) 628 8311 e-mail:
eu.persbureau@specsavers.com. (www.specsavers.nl)
Over Specsavers
Het familiebedrijf Specsavers heeft internationaal meer dan 1700 winkels, waarvan op dit
moment 119 winkels in Nederland. De winkels worden geëxploiteerd op joint-venture basis
onder leiding van lokale partners. Specsavers is van mening dat Nederlanders al jaren teveel
betalen voor een scherpe blik en een goed gehoor. Met deze filosofie startte het bedrijf in
1997 in Nederland met het leveren van kwalitatief betaalbare oogzorg en sinds 2007 ook met
kwalitatieve hoorzorg. Internationaal verkoopt Specsavers jaarlijks 17,5 miljoen brillen van
een hoge kwaliteit tegen een scherpe prijs. Oogonderzoeken worden bij Specsavers verricht
door opticiens en optometristen met minimaal een overheidserkend MBO- of HBO-diploma.
Gediplomeerde StAr-geregistreerde triage audiciens begeleiden klanten met licht tot ernstig
gehoorverlies bij een correcte hooraanpassing in 111 winkels. Specsavers werkt intensief
samen met opleidingsinstituten en biedt diverse carrièremogelijkheden.

