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WAT ZIJN THE BEST SOCIAL AWARDS?

Dit jaar reiken we voor de zesde keer awards uit aan de meest creatieve en 
opvallende personen en bedrijven op social media in Nederland. 
  
The Best Social Awards is het zoeklicht in de digitale chaos.  
Wij belonen de parels van het Nederlandse social medialandschap.

“The Best Social Awards worden de nieuwe 
Oscars.” 

- Martijn Koning in JINEK -

“ “Wat het Gouden Kalf is voor de film en de 
Loekie voor reclame, zijn The Best Social 

Awards voor tweets, posts, YouTube-
campagnes en andere digitale uitingen.” 

- ALGEMEEN DAGBLAD -

“



THE BEST SOCIAL AWARDS - BEREIK 2018

38 miljoen bereik op social media tijdens het event

1.5 miljoen pageviews & 120.000 stemmen

60.000 kijkers livestreams

ruim 64 miljoen impressies en landelijke persdekking (tv, print, online)

6.6 miljoen impressies via onze social media kanalen



TWEE DAGEN, TWEE AWARDSHOWS 

DAG 1 
WOENSDAG IN JUNI

ZAKELIJKE CATEGORIEËN PUBLIEKE CATEGORIEËN
DE JURY BEPAALT VOOR 100% 50% JURY / 50% PUBLIEKSSTEMMEN

DAG 2 
DONDERDAG IN JUNI



THE BEST SOCIAL AWARDS - DAG 1 
DE PRIJZEN VOOR ALLE CREATIEVE SOCIAL CONTENT UIT DE BRANCHE 

Innovatieve social media campagnes, 
bonte berichten, toonaangevende 
merken en creatieve bureau’s: alles 
komt voorbij tijdens dit event. We 
kijken terug op al het moois dat 
merken creëren. Een deskundige jury 
kiest de uiteindelijke winnaars.  

Met categorieën als: Beste Inhaker,  
Beste Merk, Beste Video, Beste 
Influencer Marketing, Beste Talent, 
Beste Innovatie, Beste Livestream



THE BEST SOCIAL AWARDS - DAG 2 
DE PRIJZEN VOOR ALLE CREATIVITEIT OP SOCIAL MEDIA 

Hét grote publieksevent waar al het beste 
van social media in Nederland wordt 
beloond. Van je gevatte buurman tot de 
creatiefste influencers en virale BN-ers.  

Tijdens dit trending event wordt social 
creativiteit gevierd. En het publiek bepaalt 
samen met een jury de uitkomst. Iedereen 
kan stemmen op zijn of haar favorieten. 

Met categorieën als: 
Beste Reactie, Beste Instagrammer, Beste 
Twitteraar, Beste YouTuber, Beste Bericht van 
de Buurman, Beste Personality.



AWARDS 2018

WATCH VIDEO  ONLINE

O

https://www.dropbox.com/s/726unaimrgxhrpn/The%20Best%20Social%20Awards%20-%20Compilatie%20Supermassive.mp4?dl=0
https://www.dropbox.com/s/726unaimrgxhrpn/The%20Best%20Social%20Awards%20-%20Compilatie%20Supermassive.mp4?dl=0


LIVESTREAMS 2018

DAG 1

DAG 2

https://youtu.be/DYIVimOIMh4
https://youtu.be/SDPvZrhZeD4?t=453


0CLICKKLIK VOOR 
MEER FOTO’S

https://www.facebook.com/pg/thebestsocialawards/photos/?ref=page_internal
https://www.facebook.com/pg/thebestsocialawards/photos/?ref=page_internal
https://www.facebook.com/pg/thebestsocialawards/photos/?ref=page_internal


HET SOCIAL PERS-EVENT VAN HET JAAR



§

IN CONTACT MET JE DOELGROEP

DOELGROEP

DIVERS 
60% vrouw en 40% man 

BREED 
18-40 

CORE 
25-34 

INTERESSES 
Tech, social media,  
entertainment, sport,  
lifestyle 

SOCIAL SAVVY 
Digital natives, millennials, 
trendsetters, mobile first 



JOUW MERK VERBINDEN AAN  
THE BEST SOCIAL AWARDS? 

The Best Social Awards zijn voor jouw merk de uitgelezen kans om zichtbaarheid te creëren binnen 
onze community. De mogelijkheden zijn eindeloos:  

Op de volgende pagina’s vind je een aantal samenwerkingen van voorgaande jaren ter inspiratie. 

- vermelding als partner op de Awards site 
- brand activation op het evenement en 

zichtbaarheid via influencers  
- aanwezigheid op het meest exclusieve 

social feest van het jaar 
- het stemproces claimen 
- een exclusief pre-event

- een killer social pre-campagne 
- zichtbaarheid op de rode loper 
- ondersteunen van een categorie 
- merkbekendheid tijdens het event 
- content samenwerkingen met The Best 

Social Media  
- vacatures aanbieden op The Best Social 

Jobs  



SAMENWERKING - HUAWEI - PORTRETVIDEO

Ontwikkel samen met ons een pre-
campagne. Samen creëren we killer 
social content en promoten we de 
awards en jouw merk. De 
samenwerking met Huawei in 2018 
bereikte 2.133.000 mensen. De 
video’s werden gepubliceerd op 
onze kanalen, werden gedeeld door 
Cyarine, Vonnekebonneke en Bob 
Sizoo en waren tijdens de show en 
livestream te zien.

PRE-CAMPAGNE



RODE LOPER 2018

Genereer een groot bereik door middel van landelijke persdekking  
en een rode loper vol influencers, BN’ers.



FOTOWAND BUSINESS 2018

Als partner ben je zichtbaar op meerdere plekken tijdens het event. Bijvoorbeeld op de 
fotowand van The Best Social Awards. 



In 2017 mede mogelijk gemaakt door Chocomel en T-Mobile.

RODE LOPER 2017



FOTOWAND BUSINESS 2017



BRAND ACTIVATION
VODAFONE-ZIGGO IKEA

T-MOBILE SMARTRANKING CHOCOMEL

HUAWEI



CLAIM EEN CATEGORIE 

Facts: Positioneer je merk als autoriteit, zichtbaarheid tijdens het event, 
zichtbaarheid online, vermelding tijdens het event. 

Claim een bestaande categorie op de 
site én tijdens het event als sponsor of 
bedenk samen met ons een relevante 
nieuwe categorie, passend bij je merk 
en ons. Maak jezelf als merk zichtbaar 
onder een grote en relevante 
doelgroep. 



THE BEST SOCIAL AWARDS - STEMMEN 

Via thebestsocialawards.nl brengt het publiek haar stem uit op de publieke 
categoriën. Merken kunnen dit stemproces claimen waardoor zichtbaarheid 
gecreëerd wordt bij alle stemmers. Ook is er de mogelijkheden om als merk 
een win actie te verbinden aan het stemproces door iets te verloten onder 
alle stemmers.  

DOELGROEP: 

18-40 Jaar 
Core: 25-35 Jaar 
Digital Natives 
Mobile First 
Social Savvy

UITGEBRACHTE STEMMEN: 

120.000 stemmen 

xLOGO



CLAIM DISPLAY 

De website van The Best Social Awards 
telde in 2018 ruim 1.400.000 pageviews. 
Via deze vorm wordt het merk, product of 
boodschap strak en visueel gepositioneerd 
op de homepage van The Best Social 
Awards. Maak je merk zichtbaar bij onze 
doelgroep.

Facts: >1.400.000 pageviews, 300.000 unieke bezoekers, core 25-35 jaar 
  



Onze stories bereiken gemiddeld 50.000 volgers. 

Uiteraard zijn de awards 
ook via onze Instagram 
Livestories te volgen. Het is 
ook mogelijk jouw merk 
hieraan te verbinden. 
Volgers komen op een 
creatieve manier met jouw 
merk in aanraking en als 
merk kun je hierin een 
direct push naar een 
boodschap of product 
verwerken door middel van 
een swipe up.

MERK X



CLAIM DE LIVESTREAM

Facts: > 60.000 verwachte kijkers, livestream zal worden gedeeld op 
diverse grote pagina’s. 
  

The Best Social Awards worden live op 
social media uitgezonden. We verwachten 
hier meer dan 60.000 kijkers in de 
doelgroep 18-40. Claim deze livestream 
door je merk in de tekst én in beeld 
zichtbaar te maken. We vermelden je in de 
copy boven de stream en je logo komt 3 
keer voorbij in de livestream. Ook 
kondigen we de livestream twee keer aan 
via onze social kanalen (200.000+ bereik).   

THIS LIVESTREAM IS BROUGHT YOU BY



CONTENT-SAMENWERKING  
THE BEST SOCIAL MEDIA

BEREIK FACEBOOK

2 MILJOEN 
Wekelijks 

145.000 
Facebookfans 

BEREIK INSTAGRAM

8.6 MILJOEN 
Wekelijks 

106.000 
Instagramvolgers 

20.300 
Twittervolgers

BEREIK WEBSITE

4 MILJOEN 
Pageviews per maand 

1.150.000  
Unieke bezoekers 

https://www.facebook.com/thebestsocialmediaNL
https://www.instagram.com/thebestsocialmedianl/
https://twitter.com/thebestsocialNL
https://www.thebestsocial.media/nl/


ADVERTORIALS Blog met de beste reacties van 
bedrijf/merk X 

Wil je meer focussen op de inhoud? Dan 
kun je naast de sponsoring op het event 
ook kiezen voor exposure tijdens de 
awards periode op ons populaire blog 
(4 miljoen pageviews per maand). Kies 
voor een advertorial bijvoorbeeld in de 
vorm van de scherpste/mooiste posts 
van jouw bedrijf op social media. Een 
format dat naadloos aansluit op ons 
eigen DNA en al succesvolle 
advertorials heeft opgeleverd. Dit soort 
artikelen scoren standaard erg goed bij 
de doelgroep.  

Bereik: 80.000 gemiddeld  
Clicks: 8.000 gemiddeld 



INTERACTIEVE STORY

STORIES: 

Een Instagram Story met een tag en een 
swipe up zorgt voor een mega bereik 
onder onze volgers.  

De stories zijn een verlengstuk van onze 
advertorials en zorgen voor meer 
interactie en lezers. Ook is dit een 
manier om te verwijzen naar het 
Instagramaccount van een merk.  

Bereik: 50.000 gemiddeld 



SAMENWERKEN? 

Voor meer info: mail naar stijn@thebest.social of bel 0630008216 

  

mailto:stijn@thebest.social

