XITE lanceert eerste branded mediapartnership
ooit voor Durex
The Story Lab, Carat, Durex en XITE hebben vandaag de samenwerking voor de
campagne ‘Protect Your Banana’ onthuld. Het is de eerste keer dat Durex een
branded mediapartnership inzet. Het concept ‘Protect Your Banana’ van The
Story Lab, gebaseerd op het veelvuldige gebruik van emoji’s als synoniem voor
seks, werd doorvertaald naar de kanalen van XITE. Met de inzet van influencers,
een integratie in het wekelijkse YouTube programma Festilab en een krachtige
crossmediale push op social media en TV kanalen van XITE, wordt meer
bewustzijn gecreëerd voor veilige seks in de doelgroep jongeren.
Om reuring te creëren is vorige week een non branded tease fase live gegaan, waarin artiest
Bokoesam en influencers Kaj Gorgels en Nina Warink met een banaan poseerden in een
kleurrijke foto met de hashtag #ProtectYourBanana. De foto’s werden verspreid via de
Instagram kanalen van de influencers en XITE, en deze zijn niet onopgemerkt gebleven. Zo
werd de foto van Kaj al opgepikt door RTL Boulevard.

Vandaag is de tweede fase live gegaan, waarin de koppeling tussen #ProtectYourBanana en
Durex als afzender werd gemaakt. In XITE's YouTube serie "Festilab" werd de boodschap van
Durex op natuurlijke wijze geïntegreerd in een van de afleveringen. In dit wekelijkse YouTube
programma testen XITE presentatrice Iris Enthoven en een gastpresentator sociale
experimenten op het festivalterrein. Om zoveel mogelijk views te genereren en de
campagneboodschap van Durex te laden, werd de aflevering zowel via de social kanalen als het
TV-kanaal van XITE aangejaagd.
Om de doelgroep de link te laten leggen tussen de non branded foto’s uit de eerste fase en de
Festilab aflevering, is Kaj Gorgels als gastpresentator meegenomen voor deze aflevering. Iris en
Kaj gingen naar Solar Festival om het met de festivalgangers te hebben over liefde, flirten en
natuurlijk over veilige seks. Om te benadrukken wat er gebeurt met je banaan als je deze niet
goed beschermt, werden er verschillende challenges uitgevoerd met bananen. Hoe beurs is een
banaan na een rondje crowdsurfen of een rondje bier halen? Check het nu in de aflevering!
In de laatste fase van de campagne wordt er een 15" spot verspreid via diverse kanalen
waaronder de interactieve TV-zender van XITE, waarin online video wordt ingekocht. In de 15"
spot wordt de boodschap van Durex nogmaals op een heldere manier gecommuniceerd.
''We hebben het concept van The Story Lab op een natuurlijke wijze doorvertaald naar onze
kanalen, in content die onze volgers van ons gewend zijn. Zo konden we een serieuze en
belangrijke boodschap op een leuke manier overbrengen aan de doelgroep”, aldus Louiza
Voorthuijsen, Director Content & Brand Partnerships bij XITE.

“Veilige seks is nou eenmaal geen sexy onderwerp, daarom hebben we de boodschap verpakt op
een wijze dat het jongeren aanspreekt en makkelijk te begrijpen is. XITE is de ideale
mediapartner om de boodschap van Durex onder de aandacht te brengen”, aldus Tamara van
der Vos, Creative bij The Story Lab.
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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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