
Laat uw bedrijf groeien dankzij digitale marketing

Creatieve advertenties
 ontwerpen voor Display
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Display Campagnes
Google Ads Display campagnes laten toe advertenties weer te geven met 
afbeeldingen op verschillende websites. De grootte en het formaat van de 
advertenties kunnen variëren afhankelijk van de beschikbare ruimte op de 
website. Deze manier van adverteren is uitermate geschikt voor het 
genereren van interesse in uw merk en uw producten of diensten. Het 
is gericht op consumenten die zich bevinden in de bovenste helft van 
marketing trechter. Daarenboven laat het ook meer creativiteit toe 
dan gewone tekstadvertenties dankzij de afbeeldingen.
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Zo ziet een native Display Advertentie eruit (aangepast aan de verschillende beschikbare formaten): 

De advertentie omvat:

een titel

een lange titel 
(gebruikt voor sommige formaten)

een beschrijving

een afbeelding (foto of tekening)

een logo

een call-to-action
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Demografische gegevens

Afhankelijk van het type klantenprofiel waarop u 
zich wilt richten (de persona waarover we het in de 
inleiding van deze gids hadden), kan u specifieke 
demografische kenmerken selecteren, zoals geslacht, 
leeftijd en ouderlijke status.

1 Affiniteiten

Het algoritme van Google kan de affiniteiten van 
internetgebruikers bepalen op basis van de geschiedenis 
van hun online surfgedrag en zoekopdrachten. Het vormt 
een brede waaier aan categorieën om uit te kiezen. Als u 
bijvoorbeeld een campagne rond uw lijn loopschoenen 
wilt opzetten, is er de mogelijkheid om de advertentie-
boodschap te richten tot een publiek dat een affiniteit 
heeft met sport en fitness.
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De selectie van de doelgroep is belangrijker bij Display Advertenties dan voor een campagne op het zoeknetwerk. Het doel 
is immers om consumenten te bereiken die nog niet de intentie hebben om een specifiek product of dienst via Google op te 
zoeken. Goed bepalen wie de doelgroep is zorgt ervoor dat Display Advertenties aan de juiste mensen worden getoond. Google 
Ads biedt de mogelijkheid om verschillende soorten doelgroepen te bereiken, waaronder:
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In-market en levensgebeurtenissen

De ‘in-market’ doelgroep heeft al opzoekingen gedaan naar een bepaald product of een bepaalde dienst. Uitgaande van het voorbeeld 
van een schoenenwinkel, kan uit de lijst van doelgroepen die in-market zijn voor ‘Schoenen’, of nog exacter ‘Laarzen’ gekozen worden. 

De doelgroepen Levensgebeurtenissen zijn bijzonder nuttig als u een product/dienst aanbiedt dat gelinkt is aan specifieke 
gebeurtenissen in een leven: verhuizen, trouwen, geboorte, enz.
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Remarketing is een reclamestrategie op zich, dus als u 
het wilt implementeren, adviseren wij u om een speciale 
Display Campagne te maken met geschikte visuals. U kunt 
er bijvoorbeeld voor kiezen om een speciale promotie op 
uw website onder de aandacht te brengen om eerdere 
bezoekers uit te nodigen een aankoop te doen. 

Remarketing kan dienen om niet overtuigde klanten 
over de streep te trekken, via promoties bijvoorbeeld. 
Ook bestaande klanten kunnen hierbij uitgesloten 
worden, of een andere advertentie krijgen. Het bereiken 
van bestaande klanten kan dienen voor kruisverkoop of 
loyaliteit.

Tip:

Remarketing

Dit is een belangrijke strategie binnen Display Advertenties. Het 
doel is om potentiële klanten aan te spreken die uw website al 
bezocht hebben, maar nog geen aankoop (of conversie) hebben 
begaan.

Op het vlak van Brand Safety kunt u ook de verspreiding 
van uw advertenties uitsluiten op bepaalde websites 
waarvan u de inhoud te gevoelig acht. Deze optie 
laat toe het merk te beschermen en enkel in veilige 
omgevingen te laten verschijnen.

Brand Safety
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Hoewel Display Campagnes relatief eenvoudig op te zetten zijn, zijn er enkele best practices om in gedachten te 
houden om de kansen op succes te maximaliseren:

Maak uw doelgroep niet te specifiek en niet te breed.

Gebruik kwalitatieve beelden. Wazige beelden of beelden met afgeronde boorden worden automatisch afgekeurd.

Creëer een sfeer en context rond uw producten.

Gebruik geen beelden met tekst. De tekst van de advertentie moet u rechtstreeks in de opmaak van de advertentie instellen.

Kies voor korte en krachtige koppen, die de consument toestaan om onmiddellijk uw waardepropositie te begrijpen.

Voeg een call to action toe.

Neem het bedrijfslogo op in het beeld om het herkenbaar te maken. U kan het onder verschillende formaten opnemen 
opdat het zich zou aanpassen aan de verschillende plaatsingen en omgevingen van de advertentie. Verzeker u ervan dat uw 
logo een witte of transparante achtergrond heeft.   

Goed om te weten:
bij het maken van een Display Campagne in Google Ads kan u ervoor kiezen om native advertenties weer te 
geven, die zich aanpassen aan verschillende online locaties. Het enige wat u hoeft te doen is een foto en teksten te 
voorzien. Het platform doet de rest! U kan ook een reeds afgewerkte afbeelding gebruiken, maar het is waarschijnlijk 
dat u uw publiek beperkt omdat de advertentie mogelijk niet geschikt is voor alle beschikbare plaatsingen.
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YouTube werd in 2005 opgericht door drie voormalige medewerkers van 
PayPal, voordat ze opgekocht werden door Google in 2006. 14 jaar later, in 
2020, heeft het platform meer dan twee miljard gebruikers per maand. 
YouTube biedt een echte toegevoegde waarde in vergelijking met 
televisie, omdat het gebruikers in staat stelt om video’s in lijn met hun 
interesses te bekijken. In feite is YouTube uitgegroeid tot ‘s werelds 
tweede grootste zoekmachine, na Google zelf.  

Videocampagnes 
op YouTube
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Ze maken het mogelijk om specifieke doelgroepen te bereiken op basis van hun interesses en 
behoeften.

Net zoals de Display campagnes, (hoger in deze gids uiteengezet), bevatten YouTube campagnes 
dezelfde analyses en reporting mogelijkheden. Zo kan Google per video aangeven hoelang de 
gebruikers de video effectief hebben bekeken.

Het videoformaat maakt het mogelijk om snel de aandacht van internetgebruikers te trekken 
dankzij het visuele aspect. Als u de middelen niet hebt om gefilmde videofragmenten te maken, 
overweeg dan animatievideo’s. Deze zijn goedkoper en net zo effectief!

De gebruikers kunnen communiceren met de makers van de video’s en kunnen deze integreren in communities die hun interesses en 
passies delen. 

Op voorwaarde dat u de menselijke en materiële middelen hebt om video’s van goede kwaliteit te maken, hebben YouTube advertenties 
verschillende voordelen:
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Google Ads biedt meerdere soorten videoadvertenties en targeting met meerdere types doelgroepen om u te helpen uw marketingdoelen 
te bereiken, welke deze ook zijn. Voordat u een videocampagne maakt, moet u eerst een YouTube kanaal aanmaken dat gekoppeld is aan 
uw Google Ads-account. Wanneer u de advertentie maakt in Google Ads, hoeft u alleen maar de link naar de YouTube video te kopiëren.

Skippable InStream Advertenties: deze advertenties verschijnen voor, tijdens of na andere YouTube video’s. De gebruiker 
kan deze video na 5 seconden overslaan. Dit type advertentie heeft over het algemeen de voorkeur van internetgebruikers. Het 
betekent ook dat u hun aandacht in slechts 5 seconden moet trekken, zodat ze de video willen uitkijken.

Video Discovery Advertenties: dit type advertentie verschijnt op de zoekresultaten pagina van YouTube of in 
de rechterkolom wanneer de gebruiker een andere video bekijkt. Deze verschijnt dus niet standaard voor een 
video en moet effectief aangeklikt worden door. Als de gebruiker op de advertentie klikt, wordt hij doorgestuurd 
naar de video zelf.

Unskippable InStream Advertenties: deze advertenties zijn maximaal 15 seconden lang en verschijnen ook voor, na of 
tijdens het afspelen van een andere YouTube video. De gebruiker kan ze echter niet overslaan. Voor dit formaat moet u 
uw video zo vermakelijk en indrukwekkend mogelijk maken.

Bumper Videoadvertenties: deze type video helpt om een   korte en krachtige boodschap over te 
brengen. Bumper Advertenties zijn maximaal zes seconden lang en kunnen vóór, tijdens of na een 
YouTube video worden weergegeven. Gebruikers kunnen deze niet skippen.

1
2

3
4

Goed om te weten:
Om uw bereik niet te beperken, wordt aanbevolen om de verschillende soorten advertenties 
simultaan te gebruiken.
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A van Attract (Aantrekken): lever een boodschap en visual die de aandacht van 
kijkers trekt vanaf de eerste seconden dat ze de video bekijken. Dit zal de prikkel 
voor hen vergroten om de hele video te bekijken.

Het creatief luik is van groot belang voor succesvolle videocampagnes. 

Google heeft hiertoe een aanbeveling gepubliceerd, in de vorm van de afkorting ABCD: 

B van Brand (Merk): Maak uw merk meteen zichtbaar (door het gebruik van logo’s, 
kleuren, grafische identiteit, …)

C
van Connect (Betrekken): Betrek gebruikers met de video door het verhaal 
achter de producten te vertellen met geluid en beelden die de aandacht trekken. 
Aarzel niet om voorafgaand aan de film een script en storyboard te maken om 
het verhaal goed te krijgen.

D van Direct (Leiden): Wat het doel van uw video ook is, wees duidelijk over 
de actie die u wilt dat mensen ondernemen. Vergeet geen call-to-action in te 
voegen.
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Kies altijd kortere video’s (tussen 15 en 20 seconden): uit onderzoek blijkt dat kortere video’s veel betere resultaten behalen als het 
aankomt op kijkfrequentie. Van zodra een video langer dan 45 seconden duurt zien we drastische dalingen in interactie.

Tijdens het aanmaken van een videocampagne, bestaat de mogelijkheid om verschillende doelgroepen te gaan bereiken, op dezelfde 
manier als voor Display advertenties. Het is ook mogelijk om bepaalde doelgroepen net te gaan uitsluiten, indien deze niet interessant 
zijn voor uw bedrijf.

Goed om te weten
Maak eerst een Youtube kanaal aan dat u linkt met de 
Google Ads-account, voor u een videocampagne opstelt. 
Kopieer dan bij het maken van de advertentie in Google 
Ads de link naar de YouTube video.

Wist u dat?
Er zijn ook shoppingcampagnes mogelijk op Google Ads. Net 
zoals de advertenties op de zoekmachine, zijn ze geschikt 
indien uw doel is om de gebruiker te stimuleren om een actie 
uit te voeren. Shoppingcampagnes zijn gemaakt voor bedrijven 
die producten verkopen en maken het mogelijk om deze te 
laten verschijnen bij opzoekingen op het Google zoeknetwerk.

Als u een shoppingcampagne wilt maken, moet u eerst een 
account aanmaken op het Google Merchant Center-platform1 
en uw productvermeldingen importeren. Eens dit gebeurd 
is, moet de account gekoppeld worden aan een Google Ads-
account.

1 http://bit.ly/3ss0y3n 
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Met Display en YouTube Advertenties kan u uw creativiteit gebruiken om uw bedrijf te 
promoten door afbeeldingen en/of video’s te plaatsen op partnerwebsites van Google en 
op YouTube.

Als zoekadvertenties zich richten op gebruikers die reeds op zoek zijn naar een product of 
dienst, is het belangrijk om de juiste doelgroepen in te stellen voor Display en YouTube 
Advertenties, om ze te tonen aan de mensen die waarschijnlijk de meeste interesse 
kunnen vertonen in de nabije toekomst.

Wat u moet onthouden

Een Display Advertentie bestaat uit een kwalitatieve afbeelding die de aandacht van de 
internetgebruiker trekt, het bedrijfslogo, alsook een korte krachtige en boeiende tekst.

Een geslaagde YouTube Advertentie is kort (minder dan 20 seconden), trekt de aandacht 
van de internetgebruiker in de eerste paar seconden en brengt een duidelijke boodschap.
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www.axa.be
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twitter.com/AXAinBelgium 
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