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Gratis magazine lezen in de taxi dankzij  

samenwerking tussen Roularta Media Group en eCab 

  
  

Roularta Media Group en eCab lanceren hun eerste samenwerkingsactie. Roularta 
Media Group biedt gebruikers van de mobiele applicatie eCab een gratis abonnement 
op een magazine naar keuze: Knack, Trends en Sport/Voetbalmagazine. De actie start 
op 8 juni en eindigt op 8 augustus. 
  
Iedereen die eCab, de mobiele applicatie van Taxis Verts, downloadt of via eCab een taxi 
bestelt, zal via email een promotiecode ontvangen. Met deze code kunnen mensen een 
magazine naar keuze: Knack, Trends, Sport/Voetbalmagazine, tijdens hun taxirit gratis op hun 
smartphone of tablet lezen. 
  
« Met deze actie willen we de digitale versie van de magazines van Roularta Media Group 
promoten. Het laat mensen toe om de geoptimaliseerde lay-out voor smartphone & tablet en 
alle andere functies die het lezen van een digitaal magazine mogelijk maken te ontdekken. We 
sluiten onze promotieactie af met een exclusief abonnement voor eCab-gebruikers, » zegt 
Niek Vulsteke, Direct Marketing van Roularta Media Group. 
  
eCab is een mobiele applicatie om officiële taxi’s te reserveren. De app heeft een heel 
gebruiksvriendelijke user interface die toelaat om de aankomst van je taxi live te volgen, om je 
voertuig te kiezen, om je chauffeur een score te geven en om je betaalmethode te kiezen. 
Dankzij geolocalisatie is het niet meer nodig om het exacte adres waar je opgepikt wil worden, 
te kennen. De app is gratis en is beschikbaar in de Apple en de Google Play Store.  
  
« Met eCab spelen we in op de evolutie van de consument die steeds meer mobiel wordt. De 
samenwerking tussen Roularta Media Group en eCab laat ons toe om onze klanten meer 
comfort en gemak te bieden tijdens het vervoer, » zegt Jean-Michel Courtoy, CEO van Taxis 
Verts. 
  
De samenwerking tussen Roularta Media Group en Taxis Verts zal nog uitgebreid worden. 
Beide bedrijven blijven nieuwe innovatieve diensten voorstellen. 
  
Over Roularta Media Group 
Beursgenoteerde multi-media-groep die ruim 2.000 medewerkers tewerkstelt en een totale omzet van 
500 miljoen euro realiseert. Met gratis pers zoals De Streekkrant en de Zondag. Met radio en televisie, 
digitale media en magazines. In het tijdschriftensegment focust Roularta Media Group zich op de zes 
Nederlands- en Franstalige nieuwsmagazines: Knack, Trends en Sport/Voetbalmagazine / Le Vif/ 
L’Express, Trends (F) en Sport/Footmagazine.  
  
Over eCab 
eCab, ontstaan uit de alliantie van toonaangevende Europese taxiondernemingen, is een mobiele 
applicatie die vandaag de reservatie van een taxi mogelijk maakt in Brussel, Amsterdam, Parijs en 7 
andere Franse steden. In de loop van 2015 zullen een twintigtal andere steden zich ook aansluiten. De 



eCab applicatie werd ontwikkeld in samenwerking met Taxis Verts, die het systeem beheert in Brussel. 
De Brusselse onderneming die in 2015 haar 125-jarig bestaan viert, past zich continu aan aan de nieuwe 
verwachtingen van haar klanten en dat via verschillende platformen.  
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