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Knack Weekend en Le Vif Weekend introduceren de nieuwe
app “Touch the Future”
Knack Weekend en Le Vif Weekend vierden dit jaar hun 30ste verjaardag. Om dit jaar
feestelijk af te sluiten, introduceren de redacties ‘Touch The Future’. Een unieke applicatie
die u vanaf 11 december gratis kan downloaden op uw tablet. Deze app leidt u rond in de
verschillende kamers van het grote Weekend-huis. Ze laat u ontdekken hoe mode,
schoonheid, design, gastronomie en reizen zullen evolueren in de nabije en verre toekomst.
“Onze magazines zijn steeds voortrekker geweest wanneer het op lifestyle aankomt”, legt
Lene Kemps uit, hoofdredactrice van Knack Weekend. “Met de lancering van de app ‘Touch
The Future’, bevestigen we deze positie. Het is een uniek product. Een interactieve ervaring.
We nemen jullie mee voor een reis in de tijd.” Hoe leven we samen? Zullen de standaarden
voor schoonheid veranderen door de invloed van de globalisering? Hoe zullen we binnen
enkele jaren koken? Zijn de ruimtereizigers klaar om aan boord te gaan? Vele vragen
waarop Knack Weekend en le Vif Weekend een antwoord geven in diepzinnige en iets
luchtigere artikels én door in dialoog te gaan met experts.
“We wilden de 30 jaar van Vif Weekend en Knack Weekend vieren met een nostalgische blik
naar het verleden, de voeten in het heden en de geest resoluut naar de toekomst gericht”,
benadrukt Delphine Kindermans, hoofdredactrice van Le Vif Weekend. In januari bracht
Weekend de ‘Weekend Birthday Edition’ uit, een terugblik op 30 jaar Weekend, in
krantenformaat. In mei vierden ze verder met de Black Deluxe-editie. Met de app Touch The
Future maken ze een sprong in de toekomst van lifestyle. Ze bevestigt nogmaals de
vooruitstrevende rol van Weekend, zowel op inhoudelijk vlak als wat haar look ’n feel betreft.
Download vanaf 11 december de Knack Weekend app ‘Touch The Future’ via de Apple
Store (http://store.apple.com/be-nl) of Google Play (http://play.google.com/store)
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