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XITE lanceert Levi's United By The Beat
campagne in Nederland
XITE en Levi's lanceren vandaag Levi's internationale United By The Beat
campagne in Nederland. Om de campagne goed aan te sluiten op de
Nederlandse doelgroep en deze krachtiger te bereiken, heeft XITE een
lokale doorvertaling gemaakt van het concept en de campagne, waarin
opkomende vrouwelijke Nederlandse artiesten Naaz en RIMON de hoofdrol
spelen. Door middel van een unieke online short-doc stijl vertellen beide
artiesten over hun connectie met muziek en hoe dit ervoor zorgde dat zij
zich verbonden voelden met de wereld om hen heen.

"Music is a global language. It transcends race, religion and politics. It’s a
social scene that navigates between genres and has the power to move,
inspire, and bring people together from all over the world." 
— - Levi's United By The Beat.
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De United By The Beat campagne richt zich op muziek als een universele vorm van

communicatie. De lokale doorvertaling van de internationale Levi's campagne is gecreëerd en

geproduceerd door XITE in samenwerking met Levi's en OMD Nederland, waarbij is gekozen

voor twee vrouwelijke Nederlandse artiesten, Naaz en RIMON.

Lars Brink, Creative Director bij XITE: "Naaz en RIMON hebben het niet altijd makkelijk gehad

door hun achtergrond en jeugd. Muziek heeft hen geholpen erachter te komen wie ze zelf zijn,

en snel daarna is Nederland verliefd geworden op hun muziek. Het was een bijzondere ervaring

dit verhaal in deze vorm te regisseren voor Levi's en XITE.". Het portret van Naaz staat nu live

op de online kanalen van XITE (o.a. Facebook & Instagram) en XITE's Personalised Music

Television.



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.

Over XITE XITE zendt als muziekvideo platform 24/7 de populairste muziekvideo’s uit. De

zender bereikt inmiddels meer dan 16 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.XITE
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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.

XITEnewsroom

https://xite.pr.co/
http://xite.pr.co/
https://pr.co/?utm_source=newsroom&utm_medium=poweredby&utm_campaign=powered_by_xite
http://www.xitenetworks.com/

