- Persbericht GPS Trackers volgen kinderen, ongeacht plaats en tijd.

Wil je als ouder altijd weten waar je kind is?
Uden, 18 oktober 2013. Ouders die hun kind willen volgen met een GPS
Tracker? Paranoïde, zal de een zeggen, terwijl een ander vindt dat het
een kwestie van gezond verstand is. Misschien goed om eens een
aantal voordelen tegenover de mogelijke nadelen van ‘privacy’ en
‘zelfstandigheid’ te zetten.
Dankzij de ontwikkelingen in GPS technologie lijkt het een koud kunstje om je
kind te volgen, ongeacht plaats of tijd. Wanneer je kind jong is, laten we zeggen
jonger dan 12 jaar, dan is het vooral heel handig. Immers, er zijn weinig kinderen
van die leeftijd die bezwaren zullen maken over privacy-schending. En het geeft
je een gerust gevoel om te weten dat je kind veilig op school is, van en naar
school gaat, of na schooltijd op de afgesproken plek aan het spelen is.
Het ene kind is avontuurlijker dan het andere. En sommige kinderen laten zich
sneller afleiden dan je als ouder wilt. In de veilige omgeving van thuis geen
probleem, maar onderweg of in een groepje met andere kinderen kan deze
afleiding zorgen voor later thuiskomen dan afgesproken. Dankzij een GPS
Tracker weet je altijd waar je kind is.
Laten we geen illusies hebben, GPS trackers zijn niet bedoeld om ‘kidnapping’
en ‘kinderlokkers’ uit te bannen. Hoewel een goed verborgen GPS Tracker kan
helpen. Het zijn vooral die situaties dat je je kind even uit het oog verliest op
drukke plaatsen of wanneer een kind zelf niet oplet en de tijd vergeet. Hoeveel
rust heb je dan als ouder door met één blik op een handige app te zien waar je
kind zich bevindt.
Dus, wil je als ouder je kind volgen met een GPS Tracker? De vooroordelen zijn
helder. Is het niet een teken van overbezorgheid? Heb je als ouder niet een
gebrek aan vertrouwen van je kind? Misschien waar, maar welke ouder is niet
gevoelig voor de veiligheid van hun kinderen? Nu de technologie er is, en nu het
betaalbaar is, waarom dan niet vandaag nog op zoek naar een GPS Tracker
voor je kinderen.
< vervolg op volgende pagina >

Het Nederlandse KeepTrack, bedenker en producent van een nieuwe generatie
‘realtime’ GPS Trackers en gebruiksvriendelijke ‘app’, biedt met haar Looqi
polsband en Looqi sleutelhanger een ideale oplossing voor ouders die op elk
wenselijk moment inzicht willen hebben in de verblijfsplek van hun kind. Looqi is
klein van formaat en uitgevoerd in een fraai design. In het hart van elke Looqi
Realtime GPS Tracker bevindt zich een GPS chip met ‘G’ sensor, een sms-chip
en een batterij die een onafgebroken werkingduur van 7 dagen garandeert.
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