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XITE lanceert ‘At Home’ categorie
Een collectie van themakanalen, speciaal gemaakt voor iedereen die op dit
moment een bijdrage levert aan de ‘flatten the curve’ doelstelling door thuis
te blijven.

Tijdens deze onvoorspelbare en onzekere tijd blijft XITE (vanuit huis) hard doorwerken om te

voldoen aan de toenemende vraag van mensen die op zoek zijn naar home-entertainment. Als

toevoeging op de tot wel 100 samengestelde themakanalen in de interactieve XITE app is er

vanaf nu een ‘At Home’ categorie beschikbaar. Deze nieuwe categorie bevat een selectie van

kanalen die het leven thuis wat aangenamer te maken.

De onderstaande kanalen zijn via de interactieve XITE app beschikbaar voor Ziggo klanten met

de Mediabox XL en de Mediabox Next:

The Binge List

⏲

https://xite.pr.co/


Een kanaal met 4 uur aan muziekvideo's die je gewoonweg tot het einde moet bekijken. Een

speciale toevoeging voor onze gebruikers die op zoek zijn naar een ontsnapping aan de realiteit

en een diepe duik willen nemen in de beste visuele verhalen.

Workout!

Blijf gezond en gemotiveerd! Met deze energieke muziekvideo's maken we jouw home workout

compleet.

Spring Cleaning

Maak het huis schoonmaken stukken leuker met deze opbeurende muziekvideo's.

Classical Focus

Get into the zone! Vind rust en blijf gefocust met deze klassieke stukken en inspirerende

instrumentals.

Family Favourites

Kindvriendelijke muziekvideo's om de kleintjes af te leiden en het hele gezin te vermaken.

"As we are all doing our part to help 'flatten the curve' by way of self-
quarantine, we have to find ways to not only stay safe, healthy and productive,
but also entertained while refraining from public spaces. With cinemas,
museums, concert venues, and more now closed, many of us are dusting off
those books we promised ourselves we’d read, challenging our partners for the
crown of 'Jenga Master', and of course binge watching all of those series we
keep hearing about. On that last note, I took time to curate a channel of videos
that my team and I think are 'binge-worthy'. Music videos that you just can’t
turn away from, and simply must watch to the very end. It’s my small
contribution to everyone out there looking for something to get lost in and
escape reality for a while. I present to you roughly 4 hours of old and new
must-see music videos across an array of genres in a channel called 'The
Binge List’, available now on the XITE app. Let’s see music together, even if
we must be apart."
— Paul Natale, Director of Music Curation at XITE

De interactieve XITE app is beschikbaar voor Ziggo klanten met de Mediabox XL of de

Mediabox Next. Ga voor meer informatie naar xite.nl/app. 
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OVER XITE

XITE aims to offer the best music video experience in the world. Founded in the Netherlands, XITE
now reaches 100 million households across Europe and North America through linear networks,
interactive TV apps, and on-demand streaming services. The company revolutionized the way
audiences experience music videos by allowing viewers to search, like, and skip through its entire
catalogue, enjoy channels curated by its team of music experts and create their own channel based
on a genre, decade style and mood using its unique Mixer feature. XITE has a full music video
catalog through agreements with all major and top independent music labels and distributors.
 

www.xite.com

XITE’s missie is om de beste muziekvideo ervaring ter wereld aan de consument te bieden. Het

Nederlandse muziekvideoplatform bereikt inmiddels meer dan 100 miljoen huishoudens in

Europa en Noord Amerika. XITE verbeterde de muziekvideo ervaring met het lanceren van een

interactieve service, waarmee kijkers muziekvideo’s kunnen liken en skippen, kunnen kiezen uit

bestaande themakanalen of zelf een muziekkanaal kunnen bouwen. Bovendien verbindt XITE

diverse merken aan muziek en (pop)cultuur om Young Adults te bereiken. De in-house

productieafdeling is gespecialiseerd is het maken van deze branded en original content.

XITE is beschikbaar via: 

The Netherlands: Ziggo 

USA: Comcast Xfinity -  Roku - Samsung TV - Apple TV - Amazon Fire TV 

UK: SKY Q - Samsung TV -  Apple TV - Amazon Fire TV 

Ireland: SKY Q - Samsung TV
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