XITE en Bacardi lanceren campagne: Share
What Moves You
XITE en Bacardi lanceren vandaag de zomercampagne ‘Share What Moves You’,
waarbij jong talent de kans krijgt om hun passies, ambities en dromen te delen
met de wereld om zo anderen te inspireren. De samenwerking, gekoppeld aan het
festivalseizoen, wordt afgetrapt door danseres Lotte Schouten en DJ Rob Black
die in korte, krachtige video’s op onder andere Facebook en Instagram laten zien
wat hun beweegt om op deze manier young adults te activeren om ook hun
dromen en ambities na te jagen.
Deze young adults krijgen drie weken lang de kans om door middel van een foto of video op
social media met #ShareWhatMovesYou XITE en Bacardi te overtuigen van hun passie en de
rest van de wereld te inspireren met hun talent. Manon Fennis, Marketing Director van XITE,
benadrukt de laagdrempeligheid van de campagne: “Om de drempel zo laag mogelijk te houden
voor de deelnemers hebben wij ervoor gekozen om ze de vrijheid te geven om zelf het kanaal te
kiezen wat ze hiervoor willen gebruiken. Dat kan dus door middel van een video op Facebook
zijn, maar bijvoorbeeld ook door een foto op Instagram of zelfs via Instastories”.
De twee beste inzendingen worden beloond met een videoportret over hun passie en talent.
XITE biedt ze daarnaast direct een platform, door het portret uit te zetten via de kanalen van
XITE. Ook worden de beste inzendingen ondersteund met een financieel duwtje in hun rug om
verdere steppen te zetten bij het verwezenlijken van hun droom.

''De crossmediale campagne met een sterke focus op Instagram is van campagnestrategie tot
filmscript, van productie tot muziek, ontwikkeld en uitgewerkt door XITE. Hierdoor konden we
alle onderdelen op een goede, efficiënte en doelgerichte manier inzetten, wat ook zorgde voor
een zeer fijne samenwerking met Bacardi", aldus Esther Ris, Head of Productions bij XITE.
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Over XITE
XITE zendt als muziekvideo brand 24/7 de populairste muziekvideo’s uit. De zender bereikt
inmiddels meer dan 15 miljoen huishoudens in Nederland, België, Duitsland, Qatar, Canada en
de Verenigde Staten. Eind 2015 bracht XITE de Personalised Music Television service uit,
waarmee kijkers muziekvideo’s kunnen liken en skippen, en kunnen kiezen uit bestaande
themakanalen of zelf een muziekkanaal bouwen. Bovendien heeft XITE een eigen
productieafdeling gespecialiseerd in het maken van original en branded music content.
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ABOUT XITE

We know the best way to enjoy your favorite music is through video. That’s why we just love music videos.
Everything we do is focused on providing the consumer with (personalized) music videos.
Since 2008, XITE Networks has been broadcasting linear television and offering its VOD services on several
platforms. Now, XITE provides 15 million households in the Netherlands, Belgium, Germany and Qatar 24/7 with

the most popular music videos.
In 2015 we massively changed the way to watch music videos with a world’s first: Personalized Music Television.
This music video service allows you to like and skip through all videos and create the perfect personal music
video channel. Personalized Music Television is live in the Netherlands, Germany and Qatar and is expanding
globally.
On top of that, XITE has a full in-house production team. The studio creates content such as documentaries,
music videos and YouTube formats for XITE, for our partners and external clients.
See www.xitenetworks.com for more information.
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