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Ontdek waarom online advertising iets voor jou is! 
Zoveel online advertisingtools, zoveel specialisten en vooral zoveel mogelijkheden. 

Welke online advertentiekanalen werken het 

beste voor jou? Welk budget heb je nodig om 

te kunnen adverteren? Om daar antwoord op 

te  geven gaan we eerst terug naar de basis; 

waarom zou je online advertising inzetten? Met 

deze whitepaper helpen we jou op weg met 

online advertising.

Waarom online advertising inzetten?

Als marketeer bepaal je welke doelen je hebt voor de komende periode en probeer 

je met allerlei tactieken deze doelen te behalen. Ook 

hoort bij een goede strategie een beschrijving van jouw 

marketingdoelgroep of buyer persona. De uitdaging 

is om jouw doelgroep met relevante content met de 

juiste boodschap te bereiken. Online advertising is hier 

simpelweg zeer geschikt voor, omdat iedereen overal 

online aanwezig is. Laat online advertising daarom ook 

niet links liggen!

CREËER JE SUCCES MET 
ONLINE ADVERTISING

“Stopping advertising to save money is like stopping your watch to save time.”
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Met online advertising ben je heel goed in staat om 

jouw boodschap te specificeren voor een heel gerichte 

doelgroep. Zo voorkom je dat je een boodschap formuleert, 

deze massaal de wereld in slingert en vervolgens geen 

resultaat behaalt. Je hebt met online advertising zelf de controle. 

Je gaat heel gericht te werk en kunt alles analyseren. Wat is de behoefte van de 

doelgroep en welke manier van communiceren slaat aan en welke niet? Je leert 

je doelgroep dus nog beter kennen. Zo kun je campagnes die niet renderen snel 

uitsluiten en je budget efficiënt inzetten voor campagnes die wel succesvol zijn.

      Kortom, waarom online advertising?

• Jouw doelgroep spendeert daar heel  

  veel tijd;

• Met online advertising kun je gericht  

  en specifiek communiceren;

• Door data te verzamelen, krijg je nog  

  beter inzicht in jouw doelgroep;

• Je kunt alles meten en weet daardoor  

  wat rendabel is en wat juist niet.

“Nobody counts the number of ads you run; they just remember the impression you 
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Waarom



Doelen voor online advertising

Om het succes te meten van jouw advertenties, moet je van tevoren KPI’s bepalen. 

Wanneer is de campagne voor jou een succes? In online advertising zijn vier soorten 

doelen te onderscheiden:

• Klantenwerving

• Nurturing

• Klantenbinding

• Branding

Het is belangrijk om te bedenken welk doel je hebt bij het inzetten van advertising, 

want dit bepaalt o.a. de boodschap en opzet van de campagne. Wanneer je een 

branding campagne opzet, kan de content luchtig zijn en zal de call-to-action ook zeer 

laagdrempelig zijn. De doelgroep kent jou nog niet en jij wilt dat ze minstens je naam 

onthouden en een bezoekje brengen aan jouw website.

Als je een nurture campagne opzet, probeer je een lead verder te helpen naar de 

volgende fase van zijn buyer journey en kun je denken aan een call-to-action die oproept 

tot het downloaden van een whitepaper of het inschrijven voor een event.

Doelen

“Many a small thing has been made large by the right kind of advertising”
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Welke kanalen zijn wanneer geschikt?
Met online advertising heb je de keuze uit verschillende kanalen om te adverteren. 

Zomaar wat kanalen uitproberen is zonde van je tijd en je advertentiebudget. Bedenk 

goed wat je wilt bereiken en onderzoek wie je doelgroep is. Op basis daarvan kun je 

gaan bepalen wat de beste keuze voor een online advertising kanaal is. De onderbou-

wing wordt dan eenvoudiger. We nemen je mee langs een vijftal kanalen en lichten 

toe welke kanalen het beste werken voor jou en welk budget je nodig hebt.

• Remarketing (€-€€)

Zorgt ervoor dat je potentiële klanten die jouw website hebben bezocht opnieuw 

worden bereikt en is gebaseerd op de 

kracht van herhaling. Veel bezoekers 

komen op je website en verlaten die 

weer zonder een voor jou gewenste actie 

uit te voeren. Remarketing is ideaal om 

twijfelende bezoekers over de streep te 

trekken en is te gebruiken met een laag 

tot gemiddeld budget. 

• Display adverteren (€)

Is een snelle en effectieve manier om met aansprekende banners merkbekendheid te 

genereren. Met display advertising kun je een grote doelgroep bereiken en veel traffic 

naar je website genereren. Buiten de gebruikelijke zoekmachines kun je met display 

advertising ook adverteren op andere grote (nieuws) websites. Display advertising is 

geschikt voor een groot bereik tegen relatief lage kosten en bevindt zich voornamelijk 

in de beginfase van de funnel.

Kanalen
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“Creativity without strategy is called art, creative with strategy is called advertising”

https://marketingguys.nl/diensten/online-advertising/google-remarketing/


• Zoekmachine adverteren (€-€€)

Is een effectieve manier om jouw doelgroep te bereiken die op dat moment op zoek 

is naar een oplossing, product of dienst. Door te targeten op de juiste zoektermen 

en het hebben van een passende call-to-

action kun je relevante bezoekers naar de 

website leiden. Zij bevinden zich in een 

later stadium van de funnel, waardoor de 

kans op conversie groter is. Zoekmachine 

adverteren is al te gebruiken met een klein budget. Al is het wel afhankelijk van de 

branche waarin je je bevindt en de kosten voor de betreffende zoektermen.

• Programmatic buying (€€€)

Is het geautomatiseerd inkopen van advertentieruimte voor branding, optimization en retar-

geting. Elke keer dat een persoon een website laadt waar advertentieruimte beschikbaar is, 

wordt die ruimte realtime beschikbaar gemaakt voor de veilingen. De algoritmes analyseren 

het gedrag van de converterende personen en tonen vervolgens de advertenties alleen aan 

consumenten die hetzelfde online gedrag vertonen als de personen die eerder geconverteerd 

hebben (optimization). Deze manier van adverteren is extreem efficiënt: je biedt realtime op 

de beste impressies binnen meer dan 

60.000 premium advertentiewebsites. 

Zo kun je bijvoorbeeld als zakelijke dien-

stverlener adverteren op platform X om 

deze mensen te bereiken. Je selecteert 

deze website omdat/je selecteert deze 

doelgroep omdat. En roept hen vervol-

gens op om te klikken met een Call-to-

Action.

“Creativity without strategy is called art, creative with strategy is called advertising”
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Kanalen (2)

https://marketingguys.nl/diensten/online-advertising/sea/
https://marketingguys.nl/diensten/online-advertising/sea/


Optimization werkt optimaal vanaf 2.000 unieke website bezoekers per maand. De 

gebruikers via programmatic buying bevinden zich dieper in de funnel. Voor het 

gebruik van programmatic buying is een hoger budget benodigd, maar de kans op 

succes wordt ook groter.

• Social media marketing (€)

Is één van de meest gebruikte online advertising kanalen. 

Voornamelijk LinkedIn, Facebook en Instagram worden als 

social media advertising kanaal ingezet. LinkedIn wordt met 

name gebruikt voor B2B, waar Facebook en Instagram meer 

aan de B2C kant zitten. Door het grote bereik is socialmedia-

marketing geschikt om onder de aandacht van de doelgroep 

te komen tegen een relatief klein budget. Het behalen van 

microconversies zoals het inschrijven voor een nieuwsbrief of 

een product in de winkelwagen plaatsen zijn bijbehorende KPI’s.
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Kanalen (3)

“Advertising is the greatest art form of the 20th century.”

https://marketingguys.nl/diensten/online-advertising/facebook/
https://marketingguys.nl/diensten/online-advertising/instagram/
https://marketingguys.nl/diensten/online-advertising/linkedin-adverteren/


Het belang van online advertising
Het jaarlijkse rapport van het IAB laat zien dat ook in 2017 online advertising is gegroeid. 

De verwachting is dat deze trend zich ook in 2018 voortzet. In 2017 is bij elke soort van 

online advertising de omzet gestegen. Niet alleen de omzet is gestegen, ook de tijd 

die men besteedt via online advertising is toegenomen. Waar traditionele kanalen als 

TV en radio een daling qua tijd laten zien, blijft de aandacht en tijdspanne via online 

advertising groeien.

Bron: IAB Report on 2017 Digital Advertising spend

“Never stop testing, and your advertising will never stop improving.”

Trend
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https://www.iab.nl/


Over online advertising met Marketing Guys

Dat je als bedrijf niet zonder online advertising kunt, dat is wel duidelijk. Maar met 

welk online advertising kanaal je moet beginnen hangt af van verschillende factoren. 

Afhankelijk van je budget, doelgroep, doelen en KPI’s maak je een keuze voor één of 

meerdere kanalen.

Twijfel je over de kanalen of hoe je deze moet inzetten? Marketing Guys denkt graag 

met je mee om je online advertising tot een succes te maken! Neem gerust contact 

met ons op.

GEWORDEN OVER ONZE AANPAK?

BEL ONS
+31(0)337370250

VIND ONS
Hardwareweg 2 
3821 BM Amersfoort

MAIL ONS
info@marketingguys.nl
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