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Ford kondigt nieuwe parkeer- en radioapps voor SYNC 
AppLink aan en trekt 'EcoSport Live!'-campagne op gang 
Campagne 
 

• Ford SYNC met spraakbediening en AppLink zal Europese klanten in staat stellen 
om apps van Parkopedia en AUPEO!® met gesproken commando's te activeren. 

 

• Met Parkopedia kunnen bestuurders 15 miljoen parkeerplaatsen opzoeken terwijl AUPEO! 
toegang biedt tot meer dan 200 nauwkeurig geselecteerde radiozenders uit de hele wereld. 

 

• De nieuwe Ford EcoSport SUV is een van de eerste wagens in Europa die AppLink 
aanbiedt. Ford trekt vandaag de campagne 'EcoSport Live!' op gang met een exclusief 
concert door tien opkomende artiesten uit heel Europa. 

 

• Ford maakt vandaag ook via een exclusieve Facebook®-presale de eerste van 1.000 
EcoSport SUV's beschikbaar. 

 
 
BARCELONA, Spanje, 26 februari 2014 – Ford Motor Company kondigde op het Mobile World 
Congress in Barcelona vandaag nieuwe parkeer- en radioapps aan voor Europese gebruikers 
van Ford SYNC met spraakbediening en AppLink. 
 
Parkopedia stelt bestuurders in staat om 15 miljoen parkeerplaatsen in heel Europa op te 
zoeken terwijl AUPEO! hun favoriete muziek van meer dan 200 geselecteerde radiozenders 
beheert. 
 
"Klanten willen hun gepersonaliseerde digitale leven in hun dagelijkse ritten integreren om 
onderweg even geconnecteerd en op de hoogte te blijven als de rest van de dag," verklaarde 
Paul Mascarenas, chief technical officer en vice president, Research & Innovation bij Ford. 
"Deze nieuwe AppLink-partnerschappen vormen een belangrijke aanvulling op het groeiende 
gamma smartphone-apps dat bestuurders met gesproken commando's zullen kunnen bedienen 
terwijl ze hun blik op de weg en hun handen op het stuur houden."  
 
Parkopedia en AUPEO! vervoegen het groeiende aantal dienstverleners dat heeft ingestemd 
om hun apps in Europa te laten samenwerken met Ford SYNC met spraakbediening en 
AppLink. Eerder kondigde Ford al samenwerkingen aan voor apps van ADAC, Audioteka, 
Cityseeker by Wcities, DIE WELT, Eventseeker by Wcities, Glympse, Hotels.com, Kaliki, 
Spotify, Radioplayer en TomTom. 

• Parkopedia maakt het mogelijk om parkeerplaatsen in 3.000 steden en gemeenten in 20 
Europese landen op te zoeken volgens afstand, goedkoopste prijs en beschikbaarheid. 

• AUPEO! stelt gebruikers in staat om muziek van 250 nauwkeurig geselecteerde 
radiozenders uit de hele wereld te beluisteren volgens artiest, genre of periode. Ook 
kunnen ze de dienst personaliseren en hun muziekhistoriek raadplegen. 
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"App-ontwikkelaars zijn zich bewust van het potentieel om gebruikers te helpen het maximum 
uit hun favoriete diensten te halen," verklaarde Duncan Burrell, manager van Ford Connected 
Services. “En aangezien ontwikkelaars de AppLink-compatibiliteit in hun apps kunnen inbouwen 
met behulp van het Ford Developer Program (https://developer.ford.com/), zijn de 
mogelijkheden om de auto-ervaring te personaliseren eindeloos.”  
 
In Noord-Amerika werden al meer dan 1,5 miljoen Fords uitgerust met Ford SYNC met 
spraakbediening en AppLink. Een van de eerste modellen die AppLink naar Europa brengt, is 
de nieuwe Ford EcoSport SUV. 
 
Op het Mobile World Congress lanceerde Ford vandaag ook de innovatieve campagne 
'EcoSport Live!' die vandaag in Barcelona van start gaat met een gratis YouTube-concert door 
tien opkomende artiesten. Het concert door tien opkomende talenten wordt aan elkaar gepraat 
door de Britse televisie- en radioster Sarah-Jane Crawford en begint om 21.00u CET. Op het 
programma staan onder meer Mickael Miro, Nina Zilli en Natalie McCool. Het concert wordt live 
uitgezonden via Spotify en live gestreamd op het YouTube-kanaal van Ford of Europe. 
 
Voor 'EcoSport Live!' leent Ford tot honderd nieuwe EcoSport SUV's gedurende zes maanden 
uit aan muziek-, mode-, voedings- en sportbloggers uit Oostenrijk, België, Frankrijk, Duitsland, 
Ierland, Italië, Nederland, Spanje, Zwitserland en het Verenigd Koninkrijk. Deze bloggers zullen 
Ford SYNC met AppLink testen en hun ervaringen op de sociale media delen. Doorheen het 
hele jaar zal Ford in elk van de tien landen ook speciale 'EcoSport Live!'-evenementen en 
celebrity-proefritten organiseren. 
 
Europese klanten kunnen de eerste van 1.000 EcoSport-modellen vanaf vandaag exclusief 
bestellen via Facebook, in het kader van een exclusief online pre-sale event 
(http://fordecosport.eu), en dat in de kleuren Mars Red, Kinetic Blue, Panther Black en 
Moondust Silver. EcoSport-klanten kunnen hun nieuwe SUV online configureren en kunnen de 
wagen reserveren via de sociale netwerksite. 

### 
 

About Ford Motor Company 
Ford Motor Company, a global automotive industry leader based in Dearborn, Mich., manufactures or distributes 
automobiles across six continents. With about 181,000 employees and 65 plants worldwide, the company’s 
automotive brands include Ford and Lincoln. The company provides financial services through Ford Motor Credit 

Company. For more information about Ford and its products worldwide please visit  www.corporate.ford.com. 

 
Ford of Europe is responsible for producing, selling and servicing Ford brand vehicles in 50 individual markets and 
employs approximately 47,000 employees at its wholly owned facilities and approximately 67,000 people when joint 
ventures and unconsolidated businesses are included. In addition to Ford Motor Credit Company, Ford Europe 
operations include Ford Customer Service Division and 22 manufacturing facilities (13 wholly owned or consolidated 
joint venture facilities and nine unconsolidated joint venture facilities). The first Ford cars were shipped to Europe in 
1903 – the same year Ford Motor Company was founded. European production started in 1911. 
 
Ford in Belgium & Luxemburg 

Ford Belgium (Brussels)  distributes Ford vehicles and Ford original parts in Belgium & Luxemburg, since 1922. 
Ford Genk produces all large cars (Mondeo, S-MAX, Galaxy) for Ford in Europe, with 4.100 employees.  
Ford Lommel Proving Ground is the lead test facility for validation of all Ford models in Europe, with 350 employees.  
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