
Gameshow EndemolShine i.s.m. KPN &
Samsung breekt records bij introductie
De door EndemolShine Beyond ontwikkelde online gameshow
Legends of Gaming heeft na het openingsweekend al 135.000
subscribers en 1,5 miljoen organische views bereikt. Legends of
Gaming is hiermee in Nederland in een klap het meest
succesvolle premium branded YouTube kanaal van dit moment.

Legends of Gaming Legends of Gaming is de populairste online
gameshow ter wereld met edities in onder meer Engeland, de Verenigde
Staten, Duitsland, Brazilië en Frankrijk. In Nederland spelen negen
bekende YouTubers als Enzo Knol, Don (aka Gamemeneer) en Milan Knol
videogames tegen elkaar waarbij de kijker zowel het spel als de gamers
ziet. De Nederlandse editie is afgelopen weekend van start gegaan met het
eigen YouTube kanaal Legends of Gaming NL waar drie keer per week een
nieuwe video op wordt geplaatst. EndemolShine Beyond, dat het concept
van Legends of Gaming ontwikkelde, werkt voor deze Nederlandse editie
samen met Samsung Nederland en KPN.

Logisch



Marlieke Lens, Manager Marketing Merk, Content en Partnerships bij KPN
benadrukt het belang van de relevante omgeving die Legends of Gaming
biedt: “De gamingmarkt weet de jongere generatie aan zich te binden. Het
online kijken van game video’s neemt snel toe onder millennials. Een
snelle internetverbinding is voor een gamer net zo belangrijk als het veld
voor een voetballer. Wij zijn blij dat we met onze kennis en infrastructuur
op een relevante manier kunnen bijdragen aan Legends of Gaming en zo
een connectie maken met deze doelgroep. Een ander aspect, naast het
gamen, is de fun en de vriendschap van de gamers, daar zijn wij graag
onderdeel van. Een perfecte en logische match dus wat ons betreft.”

Laurens Pot, Senior Channel Marketeer bij Samsung Nederland: “Legends
of Gaming biedt ons de mogelijkheid om een grote groep millennials via
relevante content te laten zien waar ons merk voor staat. Online, maar in
de toekomst wellicht ook met events, waar mensen niet alleen kunnen
kijken maar ook tegen elkaar kunnen strijden. In deze voor de doelgroep
aansprekende setting kunnen we laten zien dat onze producten, zoals
smartphones en monitoren, de best mogelijke online gaming experience
geven. Dat is precies het type involvement waar wij als merk naar op zoek
zijn.”

Positief

Frank de Wit, Head of EndemolShine Beyond Nederland: “De cijfers na het
posten van de eerste video zijn natuurlijk erg indrukwekkend, maar de
acceptatie in de community is in deze doelgroep minimaal even belangrijk.
Gelukkig bewijzen de enorme hoeveelheid positieve comments en 30.000
likes op een video dat we ook daar de juiste snaar raken. Geen reden om
achterover te leunen, deze doelgroep wil continue verrast worden,
gelukkig hebben we nog een heleboel in petto. The best has yet to come!”

VIDEO'S
In diverse teasers werden de Legends één voor één voorgesteld.

In de eerste aflevering namen vier deelnemers het tegen elkaar op in een zogenaamde XL Battle.

https://www.youtube.com/watch?v=5cTKi8YYGuQ
https://www.youtube.com/playlist?list=PLbFtTD6P3TCnh5LwNlOizppB2gvB5dtTA


FACTS & FIGURES
Fact & Figures Legends of Gaming NL:

·       Legends of Gaming is in 2014 geïntroduceerd in Engeland. De game-show draait

momenteel naast Nederland in Engeland, de Verenigde Staten, Duitsland en Brazilië.

·       Deelnemers partijen aan de Nederlandse editie:

o   EndemolShine Beyond

o   Samsung Nederland

o   KPN



·       Op het Nederlandse YouTube-kanaal Legends of Gaming NL wordt vanaf 10 september

driemaal per week (dinsdag, donderdag, zaterdag) een nieuwe video geplaatst. Het toernooi

loopt tot het einde van het jaar.

·       De Nederlandse deelnemers zijn:

o   Enzo Knol

o   Milan Knol

o   Don (aka Gamemeneer)

o   Ronald (HetGamePortaal)

o   Sam & Ward (ProjectMinecraftia)

o   Quin (UberQuinGames)

o   Link (xLinkTijger)

o   Jeremy (AltijdCompilaties)

Gezamenlijk zijn de negen deelnemende YouTubers goed voor meer dan 4 miljoen volgers en

ruim 1,7 miljard views.

LINKS
Het YouTube kanaal van Legends of Gaming

De Facebook pagina van Legends of Gaming

Het Instagram kanaal van Legends of Gaming

VISUALS

https://www.instagram.com/legendsofgamingnl/
https://www.facebook.com/Legends-of-Gaming-NL-1638321663097122/?fref=ts
https://www.youtube.com/c/legendsofgamingnl
https://www.youtube.com/c/legendsofgamingnl
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EndemolShine Beyond is een internationaal Premium Channel Network (PCN) dat zich toelegt op ontwikkeling
en exploitatie van online kanalen en -content, verspreid over platforms als YouTube, Twitter, Facebook,
Instagram, MSN, RTLXL en Linda TV. Het netwerk omvat ruim 400 digitale videokanalen, met circa 27 miljoen
abonnees en maandelijks meer dan 1 miljard views. Daarbij wordt in Nederland samengewerkt met
toonaangevende creatieve en zakelijke partners, zoals ID&T, TomTom, Unilever, KPN, Samsung en Coca Cola.

EndemolShine Beyond biedt zowel originele web based videocontent als bestaande titels, waaronder Wipeout,
Mr. Bean, Baantjer en Fear Factor. In Nederland produceert het label o.a. de originele YouTube kanalen Wander,
TheRoof en World of Cinemates. De Nederlandse activiteiten van EndemolShine Beyond staan onder leiding van
Frank de Wit.
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