
 

 
5 redenen waarom je met Xtra Social moet starten 
 
Jouw social post als een display ad? Dankzij Xtra Social kan je met een simpele druk op de knop 
je post doorplaatsen naar een vertrouwde en gecontroleerde redactionele omgeving. Wij doen de 5 
grootste voordelen voor jou uit de doeken! 
 
 

1. Haal het meeste uit je bestaande content 
 
Een sterke visual, overtuigende copy, … social media posts kosten moeite, tijd en geld. Die 
investering wil je graag maximaliseren. Dankzij Xtra Social krijg je er een extra campagne bij 
zonder bijkomende kosten voor materiaal of design. We maken gebruik van je bestaande (alvast 
goedgekeurde) social media post en plaatsen deze in no time op het display netwerk dankzij 
Polar technologie. Tijds- én kostenefficiënt!  
 
Je kan zowat alle posts integreren in het systeem: van links tot video’s, organisch of paid. Qua 
kanalen heb je keuze uit Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn en Pinterest.  
 
 

2. Bereik mensen bovenop je bestaande fans  
 
Op de social media kanalen van jouw merk heb je vast al heel wat fans. Maar dankzij Xtra Social 
kan je bereik dit uitbreiden naar een hele nieuwe vijver. Eentje met zéér veel visjes. Via het 
netwerk van DPG Media hebben we toegang tot 1 miljoen gebruikers die niet via Facebook te 
vinden zijn. Bovendien bevindt dit extra bereik zich in een betrouwbare, redactionele omgeving 
die brand-safe is. Zo kan je kiezen voor de nieuwsomgeving van HLN, 7sur7 of De Morgen. Dat dit 
een positief effect heeft op jouw merk, toonden DPG Media en Mediahuis eerder al aan. Bekijk hier 
de resultaten van het onderzoek. 
 
 

3. Grab ‘em by the thumbs 
 
Met dit formaat heb je geen last van social fatigue: het doelloos scrollen door posts zonder enige 
aandacht of interactie. Omdat Xtra Social advertenties worden gepresenteerd in een aantrekkelijke 
en betrouwbare omgeving, scoort het formaat veel beter qua attentiewaarde. De gemiddelde 
in-view tijd ligt maar liefst 5 keer hoger dan bij Facebook!  
 
Op vlak van engagement doet Xtra Social het ook heel goed, met een gemiddelde click-through 
rate van 0,5%. Dit omdat consumenten het design herkennen van hun vertrouwde social media 
kanalen. Het is dus een sterk middel om meer verkeer naar je website te leiden. Aangezien het 
merendeel van de social media consumptie via een mobile device gebeurt, is Xtra Social enkel 
beschikbaar op mobile.  
 
 

 

https://www.advertising.dpgmedia.be/nl/blog/research/bewezen-premium-advertentieruimte-zorgt-voor-premium-resultaten
https://www.advertising.dpgmedia.be/nl/blog/research/bewezen-premium-advertentieruimte-zorgt-voor-premium-resultaten


 

 
4. Bereik relevante doelgroepen 

 
Bij Xtra Social kan je kiezen binnen welke context je campagne staat: op een specifieke site, 
kanaal of zelfs binnen bepaalde content. Maar je kan ook profiteren van onze kwalitatieve data 
om de exacte targeting te bepalen. Hiervoor zijn er meer dan 150 data segmenten beschikbaar, 
bestaande uit socio-demo, behavioral en intent data. Keuze genoeg! Op die manier bereik je enkel 
doelgroepen die ertoe doen voor jouw campagne.  
 
 

5. Koop aan zoals jij dat wilt  
 
Een Xtra Social campagne boeken? Dat kan via drie aankoopmethodes: 
 

● Direct buying: We stellen op jouw vraag een aankoopbon op en je bent good to go.  
 

● Programmatic Guaranteed: De adverteerder koopt rechtstreeks inventory aan bij DPG 
Media op een geautomatiseerde manier. Er wordt een vast aantal vertoningen bepaald voor 
een gegarandeerde prijs waar beide partijen het mee eens zijn.  
 

● Programmatic PMP: PMP oftewel een ‘private marketplace’ refereert naar de real-time 
veiling van de beschikbare inventory. Deze is enkel op uitnodiging en met een geselecteerd 
aantal adverteerders. Op deze manier zorg je ervoor dat de lezer de meest relevante 
advertentie te zien krijgt.  

 
 
Benieuwd naar de mogelijkheden voor jouw campagne? Neem vrijblijvend contact op met onze 
digital sales experts en we helpen je graag verder.  
 
 
 
 
 
 

 


