
Hoe kan ik  
online bekendheid creëren

voor mijn (web)winkel?

Dit initiatief werd in samenwerking met Kamal Kharmach en bol.com mogelijk gemaakt.
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Introductie

De eindejaarsperiode is traditioneel de drukste 
van het jaar en hét moment om als ondernemer 
een commercieel interessante slag te slaan. 
Nu 2020 ons allemaal bij het nekvel heeft en er 
een moeilijk jaar van heeft gemaakt, worden de 
komende maanden nog crucialer dan anders. 
Daarom lichten we in deze whitepaper toe hoe je 
meer bekendheid kan creëren voor jouw winkel 
door in te zetten op online advertising.

Want of je nu een fysieke winkel hebt of een 
webshop, elk bedrijf heeft één heel krachtige 
tool in handen: het internet. Ook jij kan online 
adverteren, zo je merkbekendheid vergroten en 
internetgebruikers aansporen om jouw produc-
ten te kopen. Hier zal je trouwens niet alleen 
tijdens de eindejaarsperiode de vruchten van 
plukken, maar ook op lange termijn aangezien 
consumenten zich steeds meer online begeven 
om aankopen te doen.

Ontdek in deze whitepaper hoe je stap voor stap 
een duurzame online advertentiestrategie op 
poten zet voor jouw winkel of webshop, door 
gebruik te maken van de 3 belangrijkste adver-
tentiemogelijkheden: Google Ads, remarketing 
en social media advertising. We voorzien ook 
een handige checklist om je op weg te helpen.
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Checklist
Deze checklist is een samenvatting van de whitepaper en toont je in een  

oogopslag de prioriteiten om alles uit online advertising te halen.  
Specifieke informatie vind je verderop in de whitepaper.

Algemeen

 ✔ Hou je aan de 60:40 ratio voor branding- vs. 
activatie-advertenties.

 ✔ Richt je niet alleen op de kopers: kijkers vormen 
een belangrijke schakel op lange termijn. 

Google Ads (SEA)

 ✔ Adverteer zeker op je topproducten met de 
grootste marges.

 ✔ Schrijf duidelijke teksten, met relevante key-
words, waarin je jouw belangrijkste troeven 
uitspeelt.

 ✔ Schat eerst jouw customer lifetime value in voor-
dat je budgetten instelt.

 ✔ Laat Google het rekenwerk voor jou doen en zet 
een Smart Shopping-campagne op. 

 

Remarketing

 ✔ Maak een nauwkeurige doelgroep aan.  
De mensen die je bereikt kennen jouw merk of 
producten al, je moet hen nu zien te overtuigen.

 ✔ Stel je remarketingadvertenties niet te agressief 
in.

 ✔ Zorg voor een goede cookiebanner en  
privacy policy. 

 ✔ Reken qua budget op € 5 à € 10 per 1000  
weergaven. 

Social media advertising

 ✔ Adverteren op social media werkt eerder op lan-
ge termijn. Zet hier dus alleen op in indien je nog 
ruimte hebt naast SEA en remarketing.

 ✔ Vertrouw op de intelligentie van Facebook en 
Instagram om doelgroepen aan te maken (zoals 
een lookalike audience). 
 

 ✔ Voorzie ook een budget voor lange termijn dat je 
spendeert aan always on-campagnes.

 ✔ Maak leuke, inspirerende content en laat zien dat 
jij de vakexpert bent. 

Verkoopplatformen

 ✔ Naast direct kan je jouw artikelen ook indirect 
onder de aandacht brengen via verkoopplatfor-
men. Verken zeker de mogelijkheden of dit een 
goede aanvulling voor jouw onderneming zou 
zijn.
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Twee doelen, twee doelpublieken

Branding vs. activatie
Branding gaat erom dat je jouw merk in de kijker zet, dat je werkt aan jouw 
merkbekendheid. Dit heeft vooral invloed op de langetermijnrelaties met je 
klanten. Activatie daarentegen gaat om het genereren van sales en is veel 
meer gericht op het nu. 
Bij het opstellen van advertenties moet je rekening houden met beide  
doelen, maar algemeen raden we een 60:40 ratio aan voor branding vs. 
activatie.

Kijkers vs. kopers
Wie scrollt op social media is eerder een kijker. Deze personen zijn niet 
zozeer op zoek naar jouw merk of product, maar ze worden wel beïnvloed 
door jouw advertenties. Wie zoekt op zoekmachines is eerder een koper. 
Deze mensen hebben de intentie om te kopen en kan je goed inschakelen 
op korte termijn. 
Kijkers kunnen zo de kopers van de toekomst worden.

Op het eerste gezicht zou je denken: ik richt mijn reclame vooral op de  
kopers. Maar in realiteit heb je beide soorten mensen nodig. Met kijkers 
werk je namelijk aan je branding, waardoor mensen je merk leren kennen. 
Daarna kan je hen makkelijker activeren voor conversies.

Alvorens we overgaan tot de belangrijkste advertentiemogelijkheden, is het belangrijk 
om extra inzicht te krijgen in de verschillende doelen en doelpublieken. Grosso modo 

kunnen we een onderscheid maken tussen branding vs. activatie en kijkers vs. kopers.

Zonder branding en merkbekendheid zijn conversies  
veel duurder om op te adverteren en vaak niet rendabel.  
Helaas besteden veel ondernemers te weinig tijd aan  
het opbouwen van merkbekendheid.  
Houd dit dus altijd in het achterhoofd.

Branding Activatie
Creëert geheugenstructuren Maakt gebruik van die  

geheugenstructuren
Beïnvloedt toekomstige verkopen Genereert nú sales
Werkt het beste met een breed bereik Werkt het beste met gerichte targeting
Werkt op lange termijn Werkt op korte termijn
Speelt in op emoties Overtuigt tot actie ondernemen: koop 

nu!

Kijkers Kopers
Komen je advertenties toevallig tegen Komen je advertenties tegen tijdens een 

gerichte zoektocht
Zijn nu niet per se op zoek naar jou Zijn actief naar iets op zoek
Zijn goed voor branding Zijn goed voor activatie
Leveren een voordeel op lange termijn Leveren een voordeel op korte termijn
Worden beïnvloed door emoties Worden beïnvloed door overtuigende 

call-to-actions: koop nu!
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Google Ads (SEA)

Acquisitie van kopers 
De eerste stap in een efficiënte advertentiestrategie is adverteren via Goog-
le Ads, in de vorm van search engine advertising (SEA). Bij deze techniek 
wordt jouw advertentie een van de eerste zoekresultaten die je potentiële 
klant ziet, wat de kans op een effectieve aankoop sterk vergroot.

Waarom Google Ads?
Google Ads zijn iets duurder dan de andere advertentiemogelijkheden, 
maar ze leveren op korte termijn het beste resultaat. Mensen die iets  
zoeken op Google bevinden zich immers vaak al in het stadium waarin  
ze iets willen kopen. Daarnaast kan je de targeting van Google Ads zeer 
nauwkeurig instellen en breng je via deze advertenties ook nieuwe  
bezoekers naar je (web)winkel.

Tips voor Google Ads
• Begin met advertenties voor je topproducten met het meeste marge op.
• Wees concreet en duidelijk in je tekst. Gebruikers willen snel zien waar 

het over gaat.
• Gebruik zoekwoorden die je klanten ook hanteren en maak gebruik van 

de “Negative keywords”-functie.
• Speel je troeven uit, bijvoorbeeld gratis verzending of een gratis retour-

garantie.

• Let op met “Broad match”. Internetgebruikers klikken snel op adverten-
ties zonder deze echt goed te lezen en elke klik kost geld. Wees dus zo 
specifiek mogelijk.

• Verwijs naar de juiste landingspagina! 

Hoe bepaal je het budget voor Google Ads?
• Budgetten van Google Ads variëren van € 10 tot meer dan € 10.000 per 

dag. Het belangrijkste is dat je eerst jouw customer lifetime value kent. 
Dit is een voorspelling van de waarde die een klant heeft voor jouw 
bedrijf (bijvoorbeeld: een gemiddelde klant bestelt 2,2 keer en is € 160 
waard).

• Het kan gebeuren dat de eerste aankoop verlieslatend is, maar dat is 
niet erg. Hoe meer je erin slaagt om vaste klanten te creëren, hoe beter.

• Wil je groeien in marktaandeel of onmiddellijk winst maken? Blijf dan 
budget toevoegen zolang de rekening klopt. Zie dit als een investering.

Zet een Smart Shopping-campagne op. Dit campagnetype 
maakt gebruik van automatisch bieden en automatische 
advertentieplaatsing om jouw producten op verschillende 
netwerken te promoten.
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Remarketing

Branding en activatie
Remarketing houdt in dat je advertenties toont aan mensen die jouw 
website eerder bezocht hebben. Dit doe je aan de hand van een retarge-
tingpixel; een code van Google Ads of Facebook/Instagram. Deze remarke-
tingadvertenties kan je zowel op Google als op social media inzetten. 
 
Waarom remarketing?
Mensen die je website al bezochten zijn geïnteresseerd in je diensten of 
producten. Ze vormen daarom hét publiek bij uitstek om met een beperkt 
budget aan branding te doen. Ongeveer 2 à 3% van je websitebezoekers 
koopt, maar die andere 97% is misschien nog te overtuigen zodra ze je 
merk beter kennen.

Daarbovenop laat remarketing je (dure) SEA-bezoekers renderen en kan je zo 
ook het organisch bereik van je social media verhogen, door de berichten die 
je op je timeline deelt extra te boosten naar een retargeting audience. 

Tips voor remarketing
• Maak een doelgroep aan op basis van mensen de je website bezochten 

in de afgelopen 180 dagen.
• Ook geografische targeting kan je instellen. Wil je mensen naar je  

fysieke winkel halen, denk dan na hoe ver ze bereid zijn om te rijden.  
1 kilometer rond jouw locatie is hoe dan ook het minimum.

• Stel je remarketingadvertenties niet te agressief in. Ga voor max. 3  
vertoningen per advertentie, per 7 dagen. Hoe minder storend je  
berichten zijn, hoe beter!

• Toon in je advertenties de producten die al eerder bezocht werden,  
berichten die Namurorganisch goed scoren op social, of branding- 
boodschappen (bijvoorbeeld waarom mensen bij jou moeten kopen).

Hoe bepaal je het budget voor remarketing?
• Algemeen geldt: hoe meer bezoekers je website heeft, hoe meer  

budget je nodig hebt.
• Reken ongeveer tussen € 5 en € 10 per 1000 weergaven. Bestaat je  

doelgroep dus uit 1000 bezoekers en wil je elke bezoeker 3 weergaven 
tonen op 7 dagen tijd? Dat zijn dan in totaal 3000 weergaven, wat  
betekent dat je € 15 à € 30 moet rekenen voor 7 dagen.

Zorg voor een goede cookiebanner en privacy policy op je 
website! Anders kan je bezoekers niet zomaar retargeten.
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Adverteren via social media

Acquisitie van kijkers en kopers 
Tot slot zijn er ook nog de verschillende socialmediakanalen. Zij vormen 
een goede plaats om je merk in de kijker te zetten; letterlijk zelfs. In tegen-
stelling tot mensen die iets Googlen en die klaar zijn om iets te kopen, zijn 
socialmediagebruikers namelijk vooral in ’kijk-modus’. 

Waarom op social media adverteren?
Social media zijn perfect om op de emoties van gebruikers in te spelen en 
zo je merkbekendheid op te bouwen. Adverteren op social media is dan 
ook eerder een spel dat je speelt op lange termijn. Zo kan iemand vandaag 
fan worden van jouw pagina en volgende maand misschien pas klant. Ver-
wacht dus niet meteen hoge conversies, maar heb geduld. 

Om deze reden is het slimmer om eerst budget te spenderen aan SEA en 
remarketing, en als er dan nog ruimte is kan je dit aanvullen met social 
media advertising.

Tips voor social media advertising
Welke doelgroep?
Je kan op verschillende manieren een doelgroep samenstellen voor jouw 
social ads:
• Vertrouw op de intelligentie van  

Facebook/Instagram om je doelgroep  
aan te maken. 

• Maak een lookalike audience van je bestaande klanten. Facebook stelt dan 
zelf een doelgroep samen die sterk lijkt op de mensen die al klant zijn.

• Stel zelf je doelgroep samen op basis van hun interesses. 

Wat tonen?
• Inspirationele content doet het heel goed op social media. Denk  

aan how-to’s, cadeau-inspiratie, sfeerbeelden uit je fysieke winkel ...
• Laat in je advertenties duidelijk zien dat jij een expert bent in je  

vakgebied.

Hoe bepaal je het budget om op social media  
te adverteren?
• Ook voor social media geldt: reken € 5 à € 10 per 1000 weergaven.
• Er zijn geen concrete regels over hoe groot je totale advertentiebudget 

moet zijn. Dit bepaal je dus volledig zelf. Zo kan je als bedrijf bijvoor-
beeld beslissen dat je budget telkens 1,5% is van de omzet van de 
vorige maand, afgerond tot € 500 naar boven. Op die manier heb je een 
houvast.

• Voorzie ook een budget dat je kan spenderen aan campagnes die  
continu lopen, zogenaamde ‘always on-campagnes’. Zo spreek je  
jouw doelpubliek elke dag aan.
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Producten in de kijker op een verkoopplatform

Naast direct (zoals via Google) kan je jouw artikelen ook indirect onder  
de aandacht brengen via verkoopplatformen. Deze nemen de marketing-  
en salesactiviteiten van jou uit handen in ruil voor een commissie wanneer 
je daadwerkelijk een koop realiseert via het platform. Verken dus zeker  
objectief de mogelijkheden om te ontdekken of dit een goede aanvulling 
voor jouw onderneming kan zijn.
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Deze whitepaper helpt je om snel, efficiënt en resultaatgericht de belangrijkste 
advertentiemogelijkheden in te zetten voor jouw winkel. Door te adverteren op 
Google, Facebook en Instagram kan je immers voor een relatief klein bud-
get al heel mooie resultaten boeken. Daarbovenop kan ook het gebruik van 
verkoopkanalen je sales een boost geven.

Door je zowel te richten op ‘kijkers’ als op ‘kopers’ werk je niet alleen op de 
snelle conversies. Je bouwt tegelijk klantrelaties op voor lange termijn, waar je 
ook achteraf nog de vruchten van zult plukken.

We wensen je alvast veel succes en een geslaagd eindejaar!

Conclusie
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