
wijdoennietaaneenwebsite.nl
dingen
Mooie#

Snapchat 
“We moeten iets met Snapchat”. 
Hoe vaak we die zin al gehoord 
hebben, is niet meer bij te houden. 
Grote merken, titels en nieuws
media buigen zich al jaren over een 
strategie op dit nieuwe medium. 
Hyped is gewoon begonnen.  
Iedere dag kijken honderden jon
geren naar de Gadget van de Dag, 
waar er op een originele wijze een 
tof nieuw apparaat wordt bekeken. 
 En zijn de Hypers op locatie, dan 
doen ze op Snapchat verslag. 

Wat heb jij aan Hyped?
Los van een interessante doelgroep 
met een steeds groter wordend 
bereik, is Hyped ook nog eens heel 
goed in dingen. In video’s. In pak
kende jonge items. In het bedenken 
van originele concepten. Een simpel 
bannertje op Faceook plakken, 
daar doen we eigenlijk niet aan. 
Kan wel, maar vinden we saai.  
Wij kijken verder dan de rectangle 
lang is, om het maar eenvoudig  
te stellen.

Van online naar offline
Waar grote geprinte media nog 
altijd moeite met de vertaalslag 
naar het internet hebben, draait 
Hyped het gewoon om. Wij gaan 
gewoon het land in. Met een actie, 
een event, een feestje. Met de Grote 
Winactie hebben we al bewezen 
dat het werkt. Op een prominente 
plek in een grote stad leggen we 
een tof apparaat neer. Via Snap
chat krijgen onze volgers tips. Ge
volg: een massale zoektocht naar 
een gratis product. Hyped.  

Over Hyped
Geen website, geen tijdschrift, geen 
televisiestation. Hyped is social only. 
Dat klinkt eng, maar lezers en kijkers 
zitten tegenwoordig op Facebook, 
Snapchat, Instagram en weten niet 
eens meer hoe je naar nu.nl surft. 
Die verschuiving dwingt een nieuwe 
vorm van (buzzwoord) contentcreatie 
af. De dagelijkse videoproducties van 
Hyped zijn daarom volledig toege-
spitst op mobiel gebruik en worden 
als visuele snacks naar de Hypers 
gebracht. Daarin is de redactionele 
toon niet cynisch of verzuurd, maar 
juist enthousiast, open en transparant. 
Herkenbare gezichten, een heldere 

aanpak en een frisse huisstijl zorgen 
daarbij voor een community-gevoel 
onder een breed publiek. 
 
De tagline #mooiedingen staat diep 
gegrafeerd in het DNA van Hyped; 
we maken mooie items, over mooie 
dingen. Het platform is opgetrokken 
uit twee simpele maar krachtige 
elementen: social en video. Hyped 
leeft namelijk de nieuwe media, en 
de jonge maar ervaren redactie is ge-
optimaliseerd en gespecialiseerd in 
het creëren van snappy, frisse video-
items. Kijk, dat noemen we nou een 
‘Redactie 3.0’.

Doelgroep
 Is jong, 17 – 32 jaar
 Werkt/studeert op 
HBO-niveau

 Is Hyped over gadgets, 
games, muziek, en leidt 
een digital lifestyle

 Is zowel online als off-
line sociaal zeer actief

 Wil voorlopen in de 
nieuwste trends,  
digital of niet

Domeinen
 Gadgets
 Games
 Streaming
 Mode
 Social

FACEBOOK BEREIK:  111,5k per week

TWITTER VOLGERS:
 6.225

GEMIDDELD AANTAL 
VIDEO’S PER MAAND: 

80 Waarvan  
8 op locatie, 
en 12 eigen 
items op de 
redactie

MEEST BEKEKEN VIDEO: 
 35k views

POPULAIRSTE POST: 
 557 likes


