PERSBERICHT, Geldermalsen, 14-6-2010
Ik Swinxs: 25 bloggers beschrijven hoe je ook buiten kunt gamen
De zomer staat voor deur. Ideaal weer om buiten te spelen. Alleen, hoe zorg je
ervoor dat kinderen ook echt naar buiten gaan en niet alleen binnen achter een
beeldscherm zitten?
De komende maand bloggen 25 Swinxs-gebruikers over hun avonturen met
Swinxs, de nieuwe ‘buitenspeelcomputer’. Een maand lang vertellen zij hoe je
tegelijkertijd kunt gamen en buiten spelen, over spelen met de familie, vriendjes
en vriendinnetjes, over de langste dagen van het jaar of over zomerregen, over
Swinxs op school of thuis met de oppaskinderen of gewoon over Swinxs zelf.
De vijf populairste bloggers mogen uiteindelijk drie Swinxsen weggeven.
Lees de avonturen op www.ikswinxs.nl
Swinxs, ontwikkeld door Swinxs BV, is 's werelds eerste ‘buitenspeelcomputer’ met
geweldige games voor BINNEN en BUITEN. Swinxs werkt namelijk zonder
beeldscherm en laat kinderen urenlang spelen, soms met z'n tienen tegelijk. De
unieke XS-polsbandjes geven toegang tot een nieuwe wereld waar je spelletjes
speelt, muziek luistert en spannende avonturen beleeft.
Swinxs praat, herkent spelers, moedigt aan en legt spelletjes uit. Hij treedt tevens
op als scheidsrechter. De console is licht, beperkt van omvang en door haar
duurzame batterij is hij dan ook makkelijk mee te nemen naar het park, de
speeltuin of het strand.
Swinxs wordt nooit saai! Sluit hem aan op je computer en via de website kun je
GRATIS nieuwe spelletjes downloaden en er komen steeds meer spellen bij.
Swinxs heeft maar liefst 6 belangrijke internationale prijzen gewonnen - verkozen
door ouders, kinderen en onderwijzers. Bovendien was Swinxs tweemaal
genomineerd voor de Toy of the Year Award, de Oscar onder de
speelgoedprijzen. Kijk voor meer informatie op www.swinxs.nl
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