Het nieuwe reizen

Reis mee
met Noa
Reizen met de NS-app
wordt komende jaren nog
aantrekkelijker. Met meer
service en diensten die jij
op dat moment en op die
plek nodig hebt: iedereen is
immers anders. Reis mee met
Noa naar de nabije toekomst.
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Voorbereiding van de reis
Je ontvangt een persoonlijk en proactief reisadvies
“Fijn, ik kon een kwartier
later opstaan. NS keek in
mijn agenda en stelt voor
dat ik een minder drukke
trein later neem. Kan ik
lekker zitten.”

Naar het station
Makkelijk reizen op de
manier die jou uitkomt
“Normaal pak ik de fiets
naar het station. Omdat
het regent, stelt de NS-app
voor dat een taxi me
ophaalt. Mooie nieuwe
service!”
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Op het station
Een warm welkom
“Ontbijtje gehaald, pak
afgegeven bij de stomerij.
Hé, een mooie aanbieding
van de Kiosk. Die sla ik niet
af! Zo ben ik scherp voor
mijn eerste klant.”
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Op het perron
Altijd en overal krijg je
persoonlijke aandacht
“Ik ga hier op het perron
staan. De NS-app laat zien
waar mijn trein stopt en
waar ik een goede plek
vind om nog wat te
werken.”
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Instappen
Ultiem gemak voor een
aangename reis
“Wow, deze trein lijkt wel
een kantoor! Ik reserveer
in de NS-app een plek in
de Stationshuiskamer op
Utrecht Centraal. Daar kan
ik rustig met mijn poten
tiële klant afspreken.”
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In de trein
Waardevolle besteding
van je reistijd
“Net aan conducteur Eva
gevraagd hoe het staat met
mijn reizen van afgelopen
maand. Ze had het snel
gevonden. Wat een
vriendelijke conducteur!
In de NS-app geef ik gelijk
een compliment.”
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Overstappen/uitstappen
Alle keuze voor de
invulling van je reis
“Op tijd aangekomen!
Het is druk in de Stations
huiskamer. Makkelijk zeg,
ik zie in de NS-app dat
Marieke tafel 9 al gevonden heeft.”

Naar bestemming
Makkelijk reizen op de
manier die jou uitkomt
“Yes! Mijn eerste
opdracht is binnen.
Nu naar kantoor. Het
is droog en ik pak
lekker de OV-fiets.”

NS-STRATEGIE 2020-2025 EN VERDER

45

