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Text slide with one column

Plaats aansprekende creatives in een betrouwbaar umfeld

Xtra Social

■ Creëer op eenvoudige wijze aansprekende 
advertenties op basis van bestaande posts en assets

■ Zichtbaar binnen redactionele content, wat resulteert 
in betrouwbaar nieuws en kwalitatieve berichten  

■ Verantwoorde omgang met privacy van gebruikers

■ Veilige content en platformen

 

En maak optimaal gebruik van bestaande assets en campagnes

Bekijk de line-up

Find new ways



Verleng een social media campagne naar het netwerk van DPG Media 
En verhoog het resultaat van je campagne

Optimaliseer de inzet van je huidige social campagne 
met kwalitatieve doelgroepen van DPG media

Plaats social media posts door naar een betrouwbare 
omgeving samengesteld en beheerd door redacties

Maak optimaal gebruik van de kracht en 
herkenbaarheid van social media posts

Laat de campagne meeliften op de 
kwaliteitsmedia van DPG Media



Text slide with one column

Met Xtra Social plaats je de bekende formats van social media 

Carousel LinkVideoImage

En lift je mee op de herkenbaarheid van deze advertenties



Text slide with one column

De bezoeker van de titels van DPG Media ervaart Xtra Social 
als erg positief

De consument kijkt 4x 
langer naar Xtra Social dan 

naar vergelijkbare ads in 
social media feeds

Social posts die 
onderscheidend zijn op 

gebied van creatie 
worden gewaardeerd

De bekende uitstraling van 
Xtra Social zorgt voor 
positieve herkenning



Text slide with one column

Tevens neemt de consument langer de tijd voor 
de Xtra Social advertenties

Inview time

8,0 sec

Scrollen vs. Lezen

■ De consument neemt de tijd voor 
de content op nieuwstitels en 
gaat actief op zoek naar 
interessante content

■ Xtra Social wordt gemiddeld 4x 
langer bekeken dan 
vergelijkbare posts op Social 
Media

■ Een impressie wordt meer waard 
doordat er minder gescrold en 
meer gelezen wordt 

Inview time

1,7 sec



Text slide with one column

De Xtra Social advertentie creëer je op eenvoudig wijze
Met enkel het aanleveren van een URL of de assets van je social media post 

3. Advertentie wordt 
doorgeplaatst 

binnen DPG Media

2. Hergebruik je 
bestaande foto’s, 
video’s en tekst

1. Kopieer de URL 
van je social 
media post

4. Bereik de 
doelgroep en behaal 

je doelstellingen



Text slide with one column

De Xtra Social advertentie wordt direct verspreid over 
meerdere titels
Binnen het netwerk van DPG Media



Text slide with one column

Hiermee vergroot je het bereik van je campagne
En kom je in contact met nieuwe klanten in de gewenste regio of over het gehele land



Hiermee behaal je de campagne doelstellingen gericht op 
jouw doelgroep

l

Aandacht voor 
product/dienst/merk

Informeren,  inspireren, 
betrokkenheid creëren

Leads genereren, afspraak 
maken, winkelbezoek (online 

en fysiek), verkoop 
stimuleren en personeel 

werven

Sell
Traffic

 activatie

Touch
Awareness

Tell
Overweging
Engagement

Campagne doelstellingenCustomer Journey

Video

Carousel

Link post

Formats

Image

Image



Text slide with one column

De voordelen van Xtra Social in één overzicht
Onderverdeeld in vijf categorieën 

Redactionele 
omgeving

Waardevolle 
views

De posts worden in 
een brand-safe, 
betrouwbare en 

redactionele nieuws 
omgeving geplaatst.

 

De consument scrollt 
je post niet zomaar 

voorbij waardoor de 
inview-time van je 

advertentie 4x hoger 
is dan op social 

media.

 

Eenvoudige 
creatie

Lever de URL van je 
social post aan en 
DPG Media maakt 

vervolgens de 
banner. 

Bereik 
vergroten

Nieuwe 
doelgroep

Nieuwe 
doelgroepen 

bereiken in een 
nieuwe omgeving 

met bestaande 
organische of 

gesponsorde posts. 
 

Uitbreiden van het 
bereik buiten de 
sociale kanalen 

(buiten de 
bestaande fanbase.

 



Een overzicht van alle formaten en platforms

■ Organic & paid (dark) posts
■ Age-targeted posts
■ Geo-targeted posts
■ Event posts

Video post

Photo post

Video post

Photo post

■ Organic & paid (dark) posts
■ Age-targeted posts
■ Geo-targeted posts

■ Organic & paid (dark) posts ■ Organic & paid (dark) posts

Video post

Photo post

Video post

Photo post

■ Organic & paid (dark) posts

CarouselCarousel

Text/link post

Video post

Photo post

Carousel

■ Organic & paid (dark) posts
■ Age-targeted posts

Video post

Photo post

Carousel



Text slide with one column

Inzet van Facebook posts

■ Plaats organische of 
gesponsorde Facebook posts 
door richting de gewenste 
doelgroep

■ Profiteer van het herkenbare 
design van de Facebook post 
buiten social media om

■ Ook Facebook Stories inzetten? 
Dat is mogelijk via Brand Stories

Xtra Social
Facebook

Klik hier en creëer direct een mock-up 
voor jouw campagne

https://mediavoice.com/preview-tool/simple/b374ca01f41f4a17a88f454c30962ec1?source=sdlanding


Text slide with one column

Xtra Social
Instagram

Inzet van Instagram posts

■ Inspirerende content vanuit 
Instagram direct doorgeplaatst 
binnen het netwerk van DPG 
Media

■ Zowel video, foto als carrousel 
kan worden ingezet

■ Ook Instagram Stories inzetten? 
Dat is mogelijk via Brand Stories

Klik hier en creëer direct een mock-up 
voor jouw campagne

https://mediavoice.com/preview-tool/simple/b374ca01f41f4a17a88f454c30962ec1?source=sdlanding


Text slide with one column

Xtra Social
LinkedIn

Inzet van LinkedIn posts

■ Verleng campagnes gericht op 
de zakelijke markt met Xtra Social

■ Plaats vacatures, (online) 
seminars of zakelijke producten 
en diensten

■ Directe click-out naar je LinkedIn 
pagina of direct naar de 
vacature pagina



Text slide with one column

Xtra Social
Pinterest

Inzet van Pinterest posts

■ Hergebruik inspirerende Pinterest 
assets met Xtra Social

■ Met deze formaten breng je de 
ambacht van producten en 
diensten op schitterende wijze 
onder de aandacht

■ Advertentie wordt niet ervaren 
als commercieel, maar juist als 
creatie van de community zelf



Text slide with one column

Xtra Social
TikTok

Inzet van TikTok posts

■ Uitbreiding van het bereik van 
unieke en engaging TikTok video 
posts

■ Maak gebruik van een 
veranderende mediaconsumptie 
en unieke creaties die bijdragen 
aan touch en tell doelstellingen

■ Autoplay experience (bij video’s 
tot aan 8 seconden) waarbij je 
de doelgroep direct bereikt

■ Inspireer de consument met 
innovatieve advertenties

Aanleverspecificaties video (TIKTOK) 
https://docs.google.com/presentatio
n/d/1IwGwopor-VhvVHe06Bf11l-J7
NJAVVY9K0fJOILk6Ps/present?sli
de=id.gb550af472c_0_81



Text slide with one column

Xtra Social
Twitter

Inzet van Twitter posts

■ Plaats je organische of 
gesponsorde Twitter post door op 
de titels van DPG Media

■ Maak gebruik van video, image 
of carousel

■ Leent zich ideaal wanneer een 
Xtra Social advertentie vanuit 
een persoon i.p.v. bedrijf 
communiceert*



Text slide with one column

Metrics van Xtra Social
Wat meten we mee

Dit geeft inzicht in de 
duur dat een Xtra 

Social video format 
wordt bekeken

Impressies

Het aantal 
vertoningen van 

jouw advertentie op 
web en app binnen 

de titels van DPG 
Media.

Het percentage 
video’s van Xtra 
Social die gestart 
worden door de 
consument (van 

toepassing bij 
user-initiative video 

starts) 
 

Dit zijn de clicks naar 
de landingspagina 

weergegeven in 
percentages. Ook 

wel de CTR 
genoemd. 

 

Click-outs Video starts Completion rate*

* Campagnes boven de 5k & directe campagnes



Text slide with one column

Doelstelling

Creatie

Benodigde assets

Visuele stijl

Advertentie formats

Touch & Tell 

Xtra Social

Doorplaatsen van een bestaande 
social media post

De link van een social media post

In stijl van het gewenste social media 
platform

Afbeelding, video, carrousel en link

Sell

Native Advertising

Assets aangeleverd door adverteerder 
> DPG Media creëert de advertentie

Afbeelding, header text, body en 
landingspagina

In stijl van de titel waarop de 
advertentie uitgeserveerd wordt

Afbeelding en video

DoelstellingDoor de rijke uiting leent dit product 
zich optimaal voor Touch & Tell 

Door de gerichte call-to-action leent dit 
product zich optimaal voor Sell


