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UITLEG PDF
VOORINZENDERS
In dit document vinden bedrijven, organisaties en instanties alle
informatie over het inzenden voor The Best Social Awards 2019.

DATA The Best Social Awards - Business
Duur inzendperiode – 26 februari 09.00 uur t/m 29 maart 18.00 uur
Kaartverkoop start (Early Bird) - 26 februari
Jury beoordeelt de inzendingen – 3 april t/m 8 april
Stemmen op niet-Business categorieën en Beste Merk - 1 mei t/m 15 mei
Bekendmaking nominaties – begin mei
The Best Social Awards - tweede week van juni
Contactgegevens
info@thebestsocialawards.nl
Facebook
Instagram
06-23992158
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THE BEST SOCIAL AWARDS
Het is bijna weer zover! The Best Social Awards 2019. Daarom presenteren we met
trots editie nummer zes. The Best Social Awards vinden plaats in de tweede week van
juni.

THE BEST SOCIAL AWARDS - BUSINESS
De jury bepaalt

The Best Social Awards – Business is het zakelijke event omtrent The Best Social
Awards. Hier wordt het beste werk uit de social media branche beloond. Welke
social media campagnes, berichten, merken en bureaus zijn het afgelopen jaar
toonaangevend geweest? Een professionele jury zal zich over alle ingezonden
casussen buigen. Na hun oordeel worden de winnaars bekend gemaakt op het event.
Een inzending voor 1 categorie kost €150, behalve in de categorie Beste Talent. Hiervoor
kan er gratis ingezonden worden. Voor de categorie Beste Merk kan niet ingezonden
worden, deze wordt volledig door het publiek bepaald.

THE BEST SOCIAL AWARDS - AUDIENCE
Het publiek bepaalt

The Best Social Awards is hét grote social event waar het beste van de Nederlandse
social media beloond wordt. Wij willen de plek waar we zoveel tijd doorbrengen
-social media- nog een stuk mooier en beter maken. Daarom vieren we social en geven
we creatieve, grappige en innovatieve content een podium. Denk aan virale figuren,
hilarische tweets, grote YouTubers, prachtige stories en de leukste politici online.
Voor alle categorieën kan het publiek tussen 26 februari en 29 maart 2019 suggesties
insturen. De suggesties van het publiek, de jury en het social media platform The
Best Social Media bepalen de genomineerden per categorie. Van 1 t/m 15 mei 2019
kan het publiek stemmen op deze categorieën. De winnaars van The Best Social
Awards worden voor 50% bepaald door het publiek en voor 50% door de jury. Met
als hoogtepunt het event waar de prijzen uitgereikt worden aan de parels van het
internet.
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INZENDVOORWAARDEN THE BEST SOCIAL AWARDS - BUSINESS
Algemene voorwaarden, geldend voor alle categorieën:
•

De inzending moet oorspronkelijk gepubliceerd zijn tussen 30 maart 2018 en 29 maart

•

De inzending moet speciaal voor social media gemaakt zijn. Geen overplaatsingen uit

•
•

2019.

bijvoorbeeld print of tv-reclames.

De afzender van de business inzending moet een in Nederland geregistreerd bedrijf zijn.
Het inzenden van een bericht kost €150,00 in alle categorieën. Behalve de categorie

Beste Talent, hiervoor is inzenden gratis. De gecommuniceerde prijzen zijn exclusief BTW.
Adaptaties van buitenlands – dus niet in Nederland bedacht – werk zijn uitgesloten van

•

•

•
•
•
•
•
•

•

•

•

deelname.

Iedereen (bedrijven, overheden en zelfstandigen) mag inzenden voor alle categorieën.

Vereisten zijn een geldig e-mailadres en het doorlopen van het betalingsproces via iDeal
of factuur.

Voor berichten en campagnes van de volgende platforms mag worden ingezonden:

Facebook, Twitter, Instagram, Pinterest, Snapchat, WeChat, VKontakte, Reddit, Swarm,
Tumblr, Vine, YouTube, LinkedIn, WhatsApp, Telegram, Twitch, Google+ en TikTok.
Er is geen limiet verbonden aan het aantal inzendingen.

The Best Social Awards beslist over de juistheid en betrouwbaarheid van de inzending.
Voor de inzendingen geldt geen geheimhoudingsplicht.

Voor alle categorieën zijn er aparte inzendvoorwaarden. Deze kun je per categorie vinden
in dit document.

Het inzenden van werk geeft niet automatisch recht van toegang tot de uitreiking van The
Best Social Awards - Business. Kaarten hiervoor dienen apart te worden besteld.

The Best Social Media claimt niet het eigendom te hebben over de inzendingen en zal

deze louter gebruiken voor deze wedstrijd of redactionele content ter promotie van de
wedstrijd.

Bij het accepteren van de voorwaarden gaat de inzender tevens akkoord dat inzender

op de hoogte gehouden zal worden gehouden van The Best Social Media & Awards via
e-mail.

The Best Social Awards is in geen enkel geval aansprakelijk. Ze is niet aansprakelijk in

het geval van overmacht, als de verkiezing geannuleerd, ingekort, verlengd of uitgesteld
moet worden of als de algemene voorwaarden aangepast moeten worden.

Bij een niet-correcte inzending wordt de inzending gediskwalificeerd. De betaalde fee
wordt niet gerestitueerd.
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STEMPROCES CATEGORIEËN THE BEST SOCIAL AWARDS - BUSINESS
Stap 1

Bedrijven, organisaties en instanties kunnen vanaf 26 februari 09.00 uur tot en met 29 maart
18.00 uur hun cases inzenden. Het publiek stuurt in dezelfde periode suggesties in voor de
Audience Awards.
Stap 2

De juryleden wordt gevraagd in de periode van 3 april tot en met 8 april 2019 zich te
buigen over alle inzendingen in hun categorie en te beoordelen met een ja of een nee. Op
basis van deze resultaten maken wij een definitieve lijst met gekwalificeerde inzendingen
per categorie. Alle cases met twee keer een ja of meer kwalificeren zich voor het
jury-overleg.
Stap 3

De jury komt 11 april bij elkaar en bespreekt alle gekwalificeerde cases. Vervolgens
stemmen zij blind van elkaar op al het werk. De cases met de meeste stemmen en
gemiddeld de hoogste cijfers zijn genomineerd. De jury stemt dezelfde avond nog één keer
blind op de genomineerde cases en dat bepaalt de winnaar. The Best Social B.V. is als enige
op de hoogte van de uitslag tot aan de uitreiking.
Stap 4

De nominaties worden bekend gemaakt ergens begin mei. Vanaf dat moment kan het
publiek ook stemmen op hun favoriete merk.
Stap 5

De genomineerden horen half juni tijdens de The Best Social Awards - Business wie er een
Award wint.
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1.

BESTE INHAKER

7

VOORWAARDEN EN INFO PER CATEGORIE
1. BESTE INHAKER
Inhaken blijft een kunst en het is lang niet altijd een garantie voor succes. Welke
inhakers van bedrijven waren wél een schot in de roos? Denk aan de grappigste,
mooiste, snelste en meest creatieve inhakers op de actualiteit, hypes of vaste
feestdagen.
Wat lever je aan?
•

URL naar het originele bericht op social media;

•

Korte motivatie van maximaal 280 tekens;

•

Gegevens van bureau en merk;

•

Eventueel een screenshot van het bericht (let op: bijlage maximaal 5MB).

VOORBEELDEN:

2018 - WINNAAR
HEMA
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HEINEKEN X SAMSUNG - 2017 - WINNAAR

COOLBLUE - 2016 - WINNAAR

9

2015 - WINNAAR
CENTRAAL ACHMEA
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2.

BESTE WEBCARE
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2. BESTE WEBCARE
De best opgeloste, gevatte, spitsvondige, creatieve, bijzondere of herkenbare webcaregesprekken van bedrijven. Welk bedrijf stopt de care in webcare?
Wat lever je aan?
•

URL naar het originele bericht op social media;

•

Korte motivatie van maximaal 280 tekens;

•

Gegevens van bureau en merk;

•

Eventueel een screenshot om exact aan te duiden om welk deel van het gesprek het
gaat, mocht het niet duidelijk zijn (let op: bijlage maximaal 5 MB).

VOORBEELDEN:

2018 - WINNAAR
BOL.COM

12

ALBERT HEIJN - 2017 - WINNAAR

EFTELING - 2018 - GENOMINEERDE
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3.

BESTE
CAMPAGNE
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3. BESTE CAMPAGNE
Wat zijn de beste social activaties en promoties via social media van het jaar? Welke
campagnes maken het onderscheid en hebben een echt social hart dat klopt van alle
kanten.
Voorbeelden van campagnes zijn:
•

Redactioneel concept dat origineel was en via social media is uitgezet;

•

Een te gekke prijsvraag via social media;

•

Een interactieve tool of activatie via social media;

•

Crossmediale campagnes mogen ook, zolang social media maar een cruciaal element
was van de campagne;

Wat lever je aan?
Een PDF met:
•

Beeld van de campagne;

•

URL naar campagne (indien beschikbaar);

•

URL van casevideo (indien beschikbaar);

•

Motivatie/toelichting van max 300 woorden;

•

Vermelding social kanalen waarop de campagne plaats vond;

•

Bereik en resultaten van de campagne;

•

Budget van de campagne;

•

Doelgroep van de campagne.

•

Vermelding gehele team van de campagne

•

Eventueel een WeTransfer-link naar het bronbestand (.mov)

Let op: de PDF mag maximaal 2 pagina’s beslaan en 5 MB groot zijn.
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VOORBEELDEN:

BAVARIA - 2018 - WINNAAR

HET BEGINT MET TAAL X KOEKEPEER - 2018 - GENOMINEERDE

16

DUO PENOTTI X MEC WAVEMAKER - 2017 - GENOMINEERDE

2016 - GENOMINEERDE
GIRO555 X NEWTOBE
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4.

BESTE INFLUENCER
CAMPAGNE
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4. BESTE INFLUENCERCAMPAGNE
We zien steeds meer influencercampagnes in het social medialandschap, maar welke
campagne maakte echt onderscheid door het inzetten van de juiste influencers?
Oftewel, van welke influencercampagne raakten volgers massaal onder invloed?
Wat lever je aan?
Een PDF met:
•

Beeld van de campagne;

•

URL naar campagne (indien beschikbaar);

•

URL van casevideo (indien beschikbaar);

•

Motivatie/toelichting van max 300 woorden;

•

Vermelding social kanalen waarop de campagne plaatsvond;

•

Bereik en resultaten van de campagne;

•

Budget van de campagne;

•

Doelgroep van de campagne;

•

Vermelding gehele team van de campagne;

•

Eventueel een WeTransfer-link naar het bronbestand (.mov).

Let op: de PDF mag maximaal 2 pagina’s beslaan en 5 MB groot zijn.

VOORBEELDEN:

MISFIT X SPLENDID FILM - 2018 - WINNAAR
19

GESPREK MET DE STAD X IN10 - 2018 - GENOMINEERDE

BEZETEN VAN ETEN X STUDIOFOMO - 2018 - GENOMINEERDE
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5.

BESTE VIDEO
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5. BESTE VIDEO
In deze categorie vinden we de mooiste, beste, meest slimme of branded video’s van
bedrijven speciaal gemaakt voor social. Welke video werd de talk of the town op social
media? Gemaakt met drone, een livestream of een animatie: als het maar video is en
impact maakt.
Wat lever je aan?
•

URL naar de originele video op social media;

•

Korte motivatie van maximaal 280 tekens;

•

Gegevens van bureau en merk;

•

Eventueel WeTransfer-link naar het brondbestand (.mov).

VOORBEELDEN:
AMSTERDENIM X
DE SPELD & PARTNERS

2018 - WINNAAR
AMSTERDENIM X
DE SPELD & PARTNERS
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2017 - WINNAAR
KLM
DDB x TRIBAL x WEFILM

FONDS SLACHTOFFERHULP X BOOMERANG AGENCY - 2018 - GENOMINEERDE

23

CONCENTRATE X RTL MCN - 2018 - GENOMINEERDE
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6.

BESTE ONTWERP
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6. BESTE ONTWERP
Wat is het mooiste op social media en dan in letterlijke zin. Wie is er de master in
Photoshop of heeft alle knoppen van Lightroom duidelijk onder de knie. Dé categorie
waar alles wat te maken heeft met statisch design, fotografie en art direction een kans
maakt. Het gaat hier dus niet zo zeer om de inhoud, maar juist om hoe het eruit ziet.
Wat lever je aan?
•

URL naar het originele bericht op social media;

•

Korte motivatie van maximaal 280 tekens;

•

Gegevens van bureau en merk;

•

Eventueel een screenshot van het bericht (let op: bijlage maximaal 5MB).

VOORBEELDEN:

2017 - WINNAAR
NETFLIX - YUNE
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BOOMERANG CREATE - 2016 - WINNAAR

HEINEKEN - 2015 - WINNAAR
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7.

BESTE
COPYWRITING
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7. BESTE COPYWRITING
Hier beoordelen we de beste teksten op social media van bedrijven. De mooiste
reclameteksten, spitsvondige epistels of doordachte woordgrappen. Tekst mag in elke
vorm gepubliceerd zijn, dus zowel in video’s als statisch beeld maar de copy moet
duidelijk de kracht van de post versterken of zelfs bepalen.
Wat lever je aan?
•

URL naar het originele bericht op social media;

•

Korte motivatie van maximaal 280 tekens;

•

Gegevens van bureau en merk;

•

Eventueel een screenshot van het bericht (let op: bijlage maximaal 5MB).

VOORBEELDEN:

2018 - WINNAAR
PRAXIS X YUNE
29

CHOCOMEL X DEPT - 2018 - GENOMINEERDE

BOL.COM - 2018 - GENOMINEERDE

30

COFFEE PLANET - 2015 - GENOMINEERDE
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8.

BESTE INNOVATIE
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8. BESTE INNOVATIE
In deze categorie staan de meest vernieuwende cases van het jaar centraal. Wie
stond alvast met één been in toekomst door op de meest innovatieve manier social
media in te zetten? Dit kan in elke vorm zijn, zoals bijvoorbeeld layers, stickers,
apps, technologie, livestreams, voice of Virtual Reality.
Bewijs het met een overtuigende case-pdf waarin je aantoont hoe innovatief je was
op social media.
Wat lever je aan?
Een PDF met:
•

Beeld van de innovatie;

•

URL van de innovatie (indien beschikbaar);

•

URL van casevideo (indien beschikbaar);

•

Doel van de innovatie (max 150 woorden);

•

Doelgroep van de innovatie;

•

Omschrijving innovatie (max 300 woorden).

VOORBEELDEN:

VAN GOGH MUSEUM X FACEBOOK - 2018 - WINNAAR
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2017 - WINNAAR
TASKFORCE
KINDERMISHANDELING
BOOMERANG CREATE x
BOOMERANG MOTION

ABN AMBRO X BUUTVRIJ FOR LIFE- 2018 - GENOMINEERDE

34

NATIONALE OPERA & BALLET - 2018 - GENOMINEERDE
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9.

BESTE ACCOUNT
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9. BESTE ACCOUNT
Wat is het beste bedrijfsaccount op social media van het afgelopen jaar? Welk
Facebook, Instagram, LinkedIn, Snapchat of ander account steekt er met kop en
schouders bovenuit en had echt een unieke strategie voor een bepaald kanaal? Welk
merk was de koning van het kanaal?
Wat lever je aan?
•

Beeld van de pagina (maximaal 5 voorbeelden van content);

•

URL van de pagina;

•

Doel van de pagina (max 150 woorden);

•

Doelgroep van de pagina;

•

Omschrijving redactioneel concept (max 300 woorden);

•

Cijfers van de pagina (bereik per maand afgelopen jaar, aantal volgers ect.);

•

Motivatie: waarom is jouw pagina een award waard? (max 300 woorden);

•

Vermelding gehele redactie team.

Let op: de PDF mag maximaal 2 pagina’s beslaan en 5MB groot zijn.

VOORBEELDEN:

2018 - WINNAAR
NOS STORIES
37

SENSE.INFO X WEDIGITAL- 2017 - WINNAAR

ING ONLY FOOTBALL - 2018 - WINNAAR

38

10.

BESTE STORY
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10. BESTE STORY
Welk bedrijf maakte de vetste Story van het jaar? We zoeken de absolute topstory of
combinatie van stories binnen 24 uur. Wie vertelde op een creatieve manier zijn story
online en was daarmee de absolute uitblinker?
Wat lever je aan?
•

URL van Story op Youtube of Vimeo;

•

Korte motivatie van maximaal 280 tekens;

•

Gegevens van bureau en merk;

•

Eventueel een We Transfer-link naar het bronbestand (.mov/.mp4).

VOORBEELDEN:

2018 - WINNAAR
FEYENOORD X GOSPOOKY

40

LOWLANDS X GOSPOOKY- 2018 - GENOMINEERDE

SIMYO X DIGINED - 2017 - GENOMINEERDE
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11.

BESTE
AUGMENTED REALITY
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11. BESTE AUGMENTED REALITY
AR is here to stay, ook op social media! Welk bedrijf gebruikt Augmented Reality op een
innovatieve en creatieve manier en laat daarmee de grens tussen werkelijkheid en de
virtuele wereld moeiteloos in elkaar overvloeien?
Denk aan lenzen en andere virtuele lagen die een extra dimensie geven aan je social
media post.
Wat lever je aan?
•

URL naar het originele bericht op social media of eventuele screenshots van de posts
(let op: bijlage maximaal 5MB);

•

Korte motivatie van maximaal 280 tekens;

•

Gegevens van bureau en merk.

VOORBEELDEN:

KPN - LEGENDS OF GAMING

43

KPN - SCHAATSFAN
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12.

BESTE POST VAN
HET JAAR
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12. BESTE POST VAN HET JAAR
Aan welke creatieve content denken we over 10 jaar nog terug? Welke social post wist
alle juiste snaren te raken? Als jij uit het hoofd één legendarische post mocht noemen
van het afgelopen jaar: welke zou dit dan zijn? Deze post kan afkomstig zijn van elk
social platform en in elke vorm.
In deze categorie zijn we op zoek naar een post die zorgde voor ophef of het gesprek
van de dag was. Het lokte bijvoorbeeld creatieve reacties of eigen variaties uit en haalde
misschien wel het nieuws. Het kan een geplande post zijn met een sterke strategie
maar ook bijvoorbeeld een adhoc gebeurtenis op social media dat een eigen leven ging
leiden.
Wat lever je aan?
•

URL van het originele bericht op social media;

•

Korte motivatie van maximaal 280 tekens;

•

Gegevens van bureau en merk;

•

Eventueel een screenshot van het bericht (let op: bijlage maximaal 5MB).
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13.

BESTE TALENT
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13. BESTE TALENT (GRATIS)
Welke social pionier van 30 jaar of jonger weet zijn of haar talent en ambitie om te
zetten in originele en effectieve content? Wie is hét talent van de social media branche?
Ken jij of ben jij dit talent? Stuur dan nu een PDF in.
We hebben het dit jaar nog eenvoudiger gemaakt om in te zenden voor deze categorie.
Je hoeft namelijk geen case meer te maken. Op die manier kunnen ook managers en
collega’s werk inzenden van het social talent binnen een bedrijf. Uiteraard mag je ook
zelf de stoute schoenen aantrekken en je eigen werk inzenden.
Wat lever je aan?
Een PDF met:
•

Naam van het talent;

•

URL van LinkedIn profiel;

•

Bedrijf waar je momenteel werkzaam bent;

•

URL’s van vijf voorbeelden van werk van afgelopen jaren;

•

Motivatie (max 300 woorden);

•

Eventueel een WeTransfer link naar het bronbestand (.mov).

VOORBEELDEN:

2018 - WINNAAR
VIENNA KORTLAND
48

2017 - WINNAAR
RICHARD VAN HORSSEN
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WINNAARS 2014 - 2018
Dit jaar worden de The Best Social Awards al voor de zesde keer georganiseerd. We hebben
inmiddels al behoorlijk wat creatieve social content voorbij zien. Ben je benieuwd naar alle
winnaars en genomineerden van vorige jaren? Neem dan even een kijkje in het archief.
Archief 2018
Archief 2017
Archief 2016
Archief 2015
Archief 2014
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TEAM THE BEST SOCIAL AWARDS
OVER DE ORGANISATIE

The Best Social Awards is een initiatief van social media bedrijf The Best Social. Onder
The Best Social vallen ook de platformen The Best Social Media (NL, DE, EN), The Best
Social Jobs en The Best Social Studio.
Diederik Broekhuizen - creatief leider
Roos Hilhorst - coördinator awards
Stijn Meijers - partnerships

Irene van den Berghe & Cynthia Schlotter – productie-assistenten
Britt Willemsen - redactie

Cindy Brouwer, Cato Duyvis en Pascal van Eijndhoven - ondersteuning vanuit The Best
Social Studio
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