
Online display
pakketten



Display advertising

Parallel aan de explosieve groei neemt ook de complexiteit van online advertising toe. De mogelijkheden 
zijn nagenoeg eindeloos. Maar hoe en met welke middelen bereik je het maximale rendement? Béyonit 
ondersteunt opdrachtgevers bij het opzetten en implementeren van online advertentiecampagnes voor 
mobiel, desktop en tablet. De meeste voorkomende vorm van online adverteren naast het adverteren in 
Google is Display advertising. Display advertising is het maken van reclame op internet  met banners en 
eventueel tekstlinks. Feitelijk op een zelfde manier zoals dit gaat met een advertentie in een krant of tijdschrift 
(print). Béyonit biedt online-display-mogelijkheden aan via ‘automated trading’. Dit betekent dat we via online 
advertentieveilingen op vrijwel alle gewenste websites op voordelige wijze banners kunnen plaatsen. Als we 
een vergelijking zouden moeten maken, is adverteren op de ‘oude’ manier schieten met hagel, terwijl je met 
automated trading door gebruik van ‘targeting’ (focus op nieuwe bezoekers) of ‘remarketing’ (focus op een 
betere conversie van huidige bezoekers) een laserpistool in handen hebt. 

Remarketing 

Remarketing is de meest effectieve en gerichte vorm van online adverteren. Je laat op andere websites, zoals 
bijvoorbeeld nos.nl of nu.nl, alleen advertenties zien aan bezoekers die al eerder jouw website hebben bezocht. 
Dit zijn dus de meest gekwalificeerde en geïnteresseerde bezoekers die je je maar kunt wensen. Veel effectiever 
en gerichter kan je vrijwel niet adverteren.

Ondanks dat remarketing als online adverteertechniek enige tijd bestaat, spreekt de manier van adverteren vaak 
nog niet tot de verbeelding bij veel mensen. Vaak worden consultants bij Béyonit dan ook gevraagd het verhaal 
nog eens in ‘Jip-en-janneketaal’ uit te leggen.

Gebruikers bezoeken 
je website

Ze worden verleid om terug te keren naar 
de site om als nog tot actie over te gaan

Ze verlaten je site zonder tot
verkoop of actie over te gaan

 Bezoekers surfen rond op het web
en zien jouw advertentie opduiken



Het proces 

1. Bezoekers bezoeken je website
Je spendeert veel geld en energie om potentiële klanten naar je website te leiden. Maar liefst 96% verlaat je 
website echter weer zonder de gewenste transactie of conversie. Dat is natuurlijk verschrikkelijk zonde en zeer 
kostbaar. En nu gelukkig ook onnodig! Béyonit zorgt er via retargeting namelijk voor dat je een tweede kans krijgt 
om deze bezoeker alsnog te converteren naar een nieuwe klant.

2. Bezoeker verlaat de website zonder te converteren
Omdat elke bezoeker op een verschillend moment van het aankoopproces kan afhaken, kunnen we eenvoudig 
bezoekers segmenteren waardoor we exact weten welke pagina’s zijn bezocht. De advertenties die de gebruiker 
later krijgt te zien is hier dan ook op afgestemd.

3. Bezoekers komen op andere sites en zien jouw advertentie
Béyonit is direct aangesloten op alle grote wereldwijde advertentieveilingen, zoals bijvoorbeeld Google Adx, 
Microsoft Exchange, OpenX en Appnexus. Hierdoor kunnen we meer dan 95% van je bezoekers weer opnieuw 
bereiken en hen jouw advertentie tonen. Jouw advertentie wordt alleen vertoond aan jou eerdere bezoekers. 

4. Bezoekers worden verleid om terug te keren en over te gaan tot actie
Jouw advertentie is zichtbaar op alle aansprekende sites in Nederland en daar buiten, maar altijd alleen voor 
gebruikers die eerst op jouw site zijn geweest. Door uitsluitend te adverteren op deze geselecteerde groep weet 
retargeting prachtige resultaten te boeken. Veel bezoekers worden zo alsnog verleid om op jouw website de 
aankoop of andere conversie af te ronden.

Hoe werkt het?
 
Hoe kan het dat wanneer iemand mijn website bezoekt, deze bezoeker op bijna elke vervolg website die hij of zij 
bezoekt een banner ziet van mijn organisatie?  
 
1. Wij plaatsen een zogeheten ‘remarketingpixel’ op de website van de klant middels een stuk code. Deze  
 pixel wordt ook wel een ‘cookie’ genoemd. 
 
2.  Wanneer men de website bezoekt wordt deze cookie automatisch achtergelaten op de computer van de  
 bezoeker. Dit gebeurdt via de webbrowser.

3.  Zodra er een vervolgwebsite wordt bezocht die bannerruimte op de site aanbiedt en aangesloten is bij  
 een advertentienetwerk wordt de remarketingpixel getriggerd.

4.  Wanneer de betreffende website aan de ‘targetcriterea’ voldoet die Béyonit voor de campagne heeft   
 ingesteld wordt deze banner op de betreffende website vertoond / ‘uitgeserveerd’.

5.  Wij kunnen meegeven hoevaak de banner wordt weergegeven; per dag, week of maand en hoelang de  
 betreffende bezoeker online gevolgd wordt. Te veel vertoningen kunnen vaak een averechtse werking  
 hebben waardoor het belangrijk is dit voortdurend in de gaten te houden. 



Targeting

Een andere manier van online display advertisting is via een ‘targeting-campagne’. Hierbij kunnen vooraf 
gespecificeerde banners worden uitgeserveerd op websites die door de advertentieveilingen zijn ingedeeld op 
basis van categorie/context, domeinspecifiek of regio. Bij het inzetten van deze methodes krijgen dus alleen 
bezoekers die binnen de critera van jouw doelgroep vallen de betreffende banners te zien.

Indien niet precies duidelijk is wie de doelgroep precies is en waar deze zich online bevindt, doet Béyonit vooraf 
een analyse en kan zodoende adviseren alvorens de campagne wordt ingericht.

Domein targeting
Met Domein targeting zijn banners uit te serveren op specifieke websites die aangegeven zijn binnen de 
advertentieveiling. Béyonit werkt met alle grote Nederlandse Advertentienetwerken waarmee we 90% van alle 
belangrijke websites dekken waar advertentieruimte op beschikbaar is. Denk hierbij bijvoorbeeld aan populaire 
sites als telegraaf.nl, nu.nl, funda.nl, zoover.nl en marktplaats.nl.

Contextual targeting
Een reisorganisatie biedt reizen aan naar Australië. Zou het niet geweldig zijn om de banner alleen te tonen 
naast artikelen op blogs of grote websites waarin reizen naar Australië worden besproken? Of wil je je richten op 
de doelgroep beleggers? Laat je banner dan alleen zien naast content over beleggen. Béyonit heeft technologie 
in huis om deze banners te richten op een bepaalde context.  Zo komt jouw advertentie alleen op die pagina’s 
te staan die gezien hun geplaatste content wel exact jouw doelgroep aantrekt. Dat is pas slim en echt gericht 
adverteren. 

Locatie targeting
Stel, iemand heeft fysieke winkels in Groningen, Winschoten en Assen en wil via het internet een speciale winkelactie 
promoten. Béyonit kan instellen dat banners alleen getoond worden aan bezoekers die uit deze steden komen. Of 
wil je je wellicht richten op mensen met een hoog inkomen? Toon je banners dan bijvoorbeeld alleen aan bewoners 
van ‘welvarende’ gemeentes. De geografische filters in onze software geeft ons de wereld aan mogelijkheden. 
 



LITE REGULAR EXTREME

 Creatie bannerset € 650,- (eenmalig) € 950,- (eenmalig) € 1250,- (eenmalig)

Kanalen, accounts & campagne opzetten € 1375,- (eenmalig) € 1375,- (eenmalig) € 1375,- (eenmalig)

scripts / pixels plaatsen V V V

Website en scripts doortesten V V V

Campagneperiode 3 mnd 3 mnd 3 mnd

Doelgroep segmenteren V V V

Context, Regio(s), Domeinen in kaart brengen V V V

Maandelijkse rapportage V V V

Monitoren / beheer / bijsturen V V V

Bidmanagement V V V

Zowel op basis van targeting als remarketing V V V

 Vanaf € 375,- p.m. € 675,- p.m. € 975,- p.m.

 * Genoemde bedragen zijn excl. BTW en exclusief advertentiebudget.   * Advertentiebudget wordt door klant verwerkt of vooraf aan Béyonit voldaan.                

Online Display-pakketten

Voor het opzetten van een online advertentiecampagne zijn er verschillende werksoorten die om de hoek komen 
kijken. Waar een ontwikkelaar alle scripts plaatst op het platform meetbaar en te traceren te maken, gaat een 
designer en/of animator over de bannersets. Weer iemand anders richt deze campagne van A tot Z in en monitort 
alle parameters gedurende campagnes. Om inzicht te verschaffen in deze werksoorten en inzicht te geven in de 
benodigde budgetten heeft Béyonit ‘Online Display Pakketten’ samengesteld.

Cases

Béyonit heeft in de loop der jaren al voor vele klanten online displaycampagnes opgezet en ingericht. Het op een 
efficiënte manier en doeltreffende manier meer exposure en traffic genereren, stond hierbij centraal. Hieronder 
een aantal van deze cases uitgelicht:

Zonel Energy Systems
Om meer naamsbekendheid en traffic genereren is voor Zonel Energy System een doorlopende 
remarketingcampagne opgezet. In het kader van ‘haal meer uit de zon’ is een displaycampagne 
opgezet waarmee banners werden uitgeserveerd getarget op plaats en context. Voornamelijk 
weersites als weeronline.nl, buienrader.nl en sites van bouwmarkten scoorden hierin goed.
 
Mazda Motor Nederland
Ter activatie van het dealerplatform van Mazda Motor Nederland is een doorlopende remarketing 
en targetting campagne opgezet aan de hand van verschillende modellen. Mensen die zoeken op 
een specifiek type Mazda of een concurrrende model werden met behulp van banners gevolgd 
van dat specifieke type. Het conversiedoel hierbij was het generen van een proefrit of in het online 
invullen van een inruildeal.

Lion Lease
Lion Lease is de eerste Nederlandse 100% groene leasemaatschappij. Er worden alleen auto’s 
in een leaseconstructie aangeboden die rijden op alternatieve brandstoffen. In het kader van 
de merkintroductie van Lion Lease heeft Béyonit verschillende targeting campages opgezet om 
naamsbekendheid in de automotive-industrie en onder wagenparkbeheerders te genereren. 
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