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SocialScore is een online platform waarbij gebrui-
kers toegang krijgen tot het personaliseren van 
beeldmateriaal; dit op maat van hun bedrijf en/of 
hun product. 

Het platform is ontworpen eind 2018 waarbij het 
idee vrij simpel is: hoe een beeld genereren dat 
visueel opvallend is, enkel van relevante informa-
tie voorzien en zeer snel op sociale media te 
posten valt?  Vervolgens werd een eerste versie 
van SocialScore geboren. 

Ruben Gekiere



Een business gerelateerd verhaal 
Snel blijkt dat SocialScore ook businesswise een 

zeer efficiënte oplossing is voor tal van problemen. 

Neem de sector waar SocialScore oorspronkelijk 

in begonnen is. Immers hebben voetbalclubs, of zij 

nu regionaal of nationaal spelen, altijd een 

probleem wanneer het tot partnership komt. 

“We willen wel investeren in visibiliteit in de hoop 

zo meer sponsors aan te trekken, maar hebben zelf 

hier geen budget voor.”

SocialScore biedt een oplossing om op snelle en 

eenvoudige manier mede de marketing op poten 

te zetten waarbij mogelijke partnerships kunnen 

ontlokt worden. Door het gebruik van grafisch 

hoogstaande beelden kunnen voetbalclubs hun 

club op professionele manier in de kijker plaatsen, 

dit ten alle tijden, over heel de lijn gelijk. De 

professionele uitstraling van de beelden waarbij 

een partner in de kijker geplaatst wordt, zorgt 

mede voor de creatie van conversie.  

Wie helpt nu niet graag de ander, als je daarbij zelf 

ook beter wordt? 

Bovendien beoogt de softwaretool naast conver-

sie in het algemeen, eveneens een totaalbeleving 

waarbij klant en consument samenkomen. Immers 

doet het gebruik van visueel materiaal een 

product, dienst, naam of beleving veel sneller 

opvallen waardoor het ook sneller op andere 

kanalen opgenomen wordt. 

“We willen wel investeren in visibiliteit in de hoop zo meer sponsors
aan te trekken, maar hebben zelf hier geen budget voor.”“



SocialScore blijft groeien
De dag van vandaag wordt de tool steeds meer ingezet door verscheidene 

voetbalclubs, maar wij willen graag verder uitbreiden. Het aanwenden van 

nieuwe sectoren en gebruiken vormt een doel op zich om SocialScore beter op 

kaart te kunnen zetten. Immers menen we dat de software achter de tool 

grenzeloos te gebruiken valt. 

De gegeneerde beelden kunnen eenvoudig overal op geïmplementeerd 

worden, waardoor beelden niet beperkt worden tot slechts één kanaal. Daar-

naast is het gebruiksvriendelijke en snelle werken van de tool zeker een 

voltreffer voor zij die geen specifieke IT kennis hebben.

In een digitaliserende wereld is een snelle en eenvoudige manier van werken 

geen overbodige luxe om als product, dienst en/of vereniging meer conversie te 

creëren en staande te houden.



Wat doet SocialScore?
SocialScore zorgt ervoor dat in no-time visueel materiaal gegeneerd wordt. 

Deze beelden zijn eenvoudig en snel te implementeren naar andere software-

toepassingen.  Ook de snelle implementatie op sociale media zoals Facebook, 

Instagram, LinkedIn en Twitter vormt een absolute sterkte van deze tool. Met 

het “the-sky-is-the-limit-principe” menen we dat de tool nog in zijn kinder-

schoenen staat voor wat betreft de tal van mogelijkheden die nog uitgewerkt 

kunnen worden: denk maar aan automatische data-integratie in het beeldmate-

riaal en dergelijke. 

Hoe werkt SocialScore?
Door het betalen van een licentie krijg je als gebruiker toegang tot het online 

platform waarop de templates kunnen worden aangemaakt. Afhankelijk van 

welk pakket je neemt, dit gaande van een basic tot pro abonnement en 

eveneens de optie customized, kun je reeds op maat ontworpen templates 

gebruiken die je zowel inhoudelijk als met beeldmateriaal persoonlijk kan 

aanpassen naar jouw noden. Een verdere persoonlijke afwerking is daarbij 

eveneens mogelijk. Daarbij kan je steeds beroep doen op ons team om een 

template helemaal op jouw maat te ontwikkelen. 



Waarom SocialScore interessant is voor jouw bedrijf?
Gebruik SocialScore om jouw dienst, product, bedrijf of vereniging in de kijker 

te plaatsen en genereer in een mum van tijd nog meer conversie. Door de 

gebruiksvriendelijkheid en snelheid waarbij beeldmaterialen gegeneerd en 

opgeladen worden op o.a. sociale media, bespaar jij zeer veel tijd in jouw online 

marketing -  en salesgebeuren. Bovendien is het eenvoudig om over de gehele 

lijn steeds met hetzelfde beeldmateriaal te werken zodat jouw bedrijf, merk of 

vereniging nog sneller en vaker herkend zal worden. De gegeneerde beelden, 

voorzien van optimale grafische kwaliteit, voorziet jouw bedrijf alsook van een 

online professionele uitstraling.  

Wat zijn de mogelijkheden van SocialScore? 
De mogelijkheden in het gebruik van de tool zijn oneindig. Via onze streamings-

dienst is het ook mogelijk jouw beeldmateriaal naar tv te streamen waardoor je 

overal jouw beelden kan doen laten verschijnen. Het is eveneens mogelijk om 

met beeldmateriaal te werken zoals video. Neem een foto, film een gebeurtenis, 

laadt het op en binnen de 30 seconden heb je de daarbij horende template. 

Bovendien post je deze minstens even snel op sociale media of andere kanalen 

naar keuze. 



Wie is gebaat bij gebruik van SocialScore? 
SocialScore is interessant voor zij die graag hun product, dienst en/of vereni-

ging willen aanbieden op sociale media, beelden willen uploaden naar hun 

website, integratie in diverse systemen wil voorzien, toepassingen waaronder 

cityboarding wilt mogelijk maken etc…  in de hoop meer conversie te bereiken. 

Door het werken met beelmateriaal in zelfde huisstijl, wordt een merk, product 

of vereniging nog sneller herkend.  

Hoeveel kost SocialScore? 
Wij werken met jaarlijkse licenties waarbij de prijs varieert tussen de 600 EUR 

en 3500 EUR op jaarbasis. Afhankelijk van het type licentie, wordt ook de 

toegang tot creatie van gepersonaliseerde beelden (al dan niet beperkt of 

onbeperkt), tv streaming, data-automatisatie en dergelijke toegezegd.



SocialScore zorgt voor de creatie van grafische 

geoptimaliseerde visueel materiaal waarbij de 

voetbalclub van een professionele uitstraling 

geniet. Door het eenvoudige en snelle gebruik van 

de club zelf om deze beelden aan te passen aan 

hun persoonlijke noden, kunnen deze beelden 

steeds in dezelfde lay-out gebruikt en verspreid 

worden. Dit zorgt ervoor dat men als club sneller 

herkend wordt en zet aan tot uitbreiding van een 

netwerk binnen partnership. Het is mogelijk de 

beelden te uploaden naar sociale media, website 

en andere kanalen.  Dit steeds op een snelle en 

eenvoudige manier zonder de noodzakelijkheid 

om een externe partner in het proces te moeten 

betrekken. Deze beelden kunnen ook gestreamd 

worden naar tv waardoor het afspelen van bewe-

gende beelden ook mogelijk is. 

We bemerken  sinds het gebruik van SocialScore 

een sterke toename in het aantal volgers. Naast 

andere externe factoren, bemerken wij door het 

inspelen op de visibiliteit een sterke stijging.

  

Over de periode van 20 maanden gaande van 

oktober 2018 tot en met mei 2020, bemerken we 

een stijging van ca. 4500 naar ca. 6500 volgers. Dit 

is maar liefst een stijging met 44 %.

De professionele uitstraling van de visuele 

beelden helpen om deze beelden sneller te doen 

laten opvallen en bijgevolg worden ze sneller 

opgenomen op andere kanalen wat ook de vereni-

ging ten goede komt. 

Op Facebook merken wij ook een forse stijging van 

het  bereikte aantal personen. Gemiddeld zien wij 

sinds het gebruik een stijging met 120%. 

De voordelen van SocialScore

voor KMSK Deinze 

• Meer volgers

• Groter bereik social media

• Uitbreiding van netwerk

• Aantrekken van nieuwe sponsors

• Behoud van sponsors

KMSK DEINZE Startdatum:

oktober 2018 tot op heden

S P O R T C A S E



“SocialScore voorziet ons bedrijf ook online van de nodige uitstraling. Het snelle en 

eenvoudige gebruik van de tool doet ons veel tijd besparen waardoor wij ons meer 

kunnen focussen op het werk en op onze directe klantencontacten.” 

Match met SocialScore.

Ook in de vastgoedsector kan SocialScore een 

ideale match vormen voor jouw bedrijf. Laad in 

no-time visueel beeldmateriaal op en post dit 

op diverse sociale media kanalen. Dit zonder 

enige moeite en van alle kwaliteiten voorzien. 

De voordelen van SocialScore

voor deze business

• Concurrentieel voordeel: 

    spring eruit door het gebruik van 

    grafisch geoptimaliseerde beelden

• Eenvoudig en snel; 

    ook voor niet IT’ers

• Efficiënt en tijdbesparend

• Inzetbaar op grote schaal

Vastgoed Schepens Startdatum:

september 2019 tot op heden

B U S I N E S S C A S E

Alexandre Deronne



SocialScore is voor verschillende doeleinden en sectoren inzetbaar. 

Hieronder vind u enkele case voorbeelden terug. 

Andere sectoren
C A S E



Kapellestraat 25 - 9800 Deinze

Sales:

+32 (9) 292 73 85

sales@socialscore.be


