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Retargeting

Wat is retargeting?
Retargeting is letterlijk het opnieuw (re) bereiken (targeting) van jouw doelgroep. Dit
gebeurt via het vertonen van banners met jouw logo erop op verschillende websites.
Welke websites dat precies zijn, dat regelen wij voor jou. Dit doen wij via DV360, het
premium advertentiesysteem van Google, waarmee wij jouw banner op heel veel
relevante websites kunnen plaatsen. Wanneer iemand vervolgens op jouw banner klikt
komt hij op jouw website terecht.
Je weet bij retargeting zeker dat je mensen bereikt die interesse hebben in de
producten en/of diensten die jij verkoopt. Deze mensen hebben namelijk jouw
advertenties al een keer gezien of voldoen aan jouw doelgroepwensen.
Belangrijke voordelen van retargeting voor jou zijn dus:

Bereik mensen die interesse hebben in wat je verkoopt
Beïnvloed het koopproces van jouw potentiële klanten
Vergroot jouw naamsbekendheid bij potentiële klanten

Een unieke dienst, speciaal voor jou!
Een retargetingcampagne via TrucksNL is een van onze unieke diensten, alleen wij
bieden deze campagnes aan onze adverteerders aan. Ga jij daarom deze uitdaging
met ons aan? Onze marketingspecialisten staan in ieder geval al met plezier en
uitgebreide kennis voor jou klaar.
Wij snappen het als retargeting nog nieuw voor je is. Daarom lees je in deze uitgebreide
brochure alles over hoe deze campagne jou meer kopers gaat opleveren.
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Hoe werkt retargeting?
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Een bezoeker
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Bezoekt TrucksNL
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Vertoont gedrag dat voldoet aan jouw eisen om binnen jouw doelgroep te vallen

Verlaat TrucksNL

AD

Ziet jouw banner op andere websites

Klikt op de banner en komt op jouw website
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Bepaal jouw doelgroep
3
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Vertoont gedrag dat voldoet aan jouw eisen om binnen jouw doelgroep te vallen

Jij bepaalt wie jouw banners te zien krijgen. Dit doe je door een specifieke doelgroep te
kiezen uit alle honderdduizenden websitebezoekers van TrucksNL. Wij helpen jou hier
uiteraard bij, waardoor de juiste potentiële kopers sneller bij jouw bedrijf terechtkomen.
Er zijn verschillende eisen mogelijk waaraan iemand moet voldoen om binnen jouw
doelgroep te vallen. Voorbeelden zijn:
• Iemand moet jouw advertentie(s) op TrucksNL al een keer hebben gezien
• Iemand moet interesse hebben in een bepaalde productgroep/categorie/
subcategorie*
• Iemand moet in een bepaald land/bepaalde provincie/stad wonen
• Iemand moet een bepaalde taal spreken
• Iemand moet binnen een bepaalde categorie op TrucksNL een contactformulier
hebben gestuurd naar een verkoper
* Bijvoorbeeld: een productgroep kan zijn ‘Transport’, een categorie ‘Vrachtwagens’ en
een subcategorie ‘Kipper vrachtwagens’
We gaan er samen voor zorgen dat er een lijst met eisen komt, die jouw doelgroep zo
goed mogelijk weergeeft. Jouw doelgroep kan bijvoorbeeld zijn: iedereen die in NoordHolland in of rond Amsterdam woont, Nederlands spreekt, interesse heeft in de
categorie vrachtwagens en hiervoor ook al een contactformulier op TrucksNL naar een
verkoper heeft gestuurd.
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Inzetten van cookies
Wanneer jouw doelgroep is bepaald, gaan wij ervoor zorgen dat er een lijst komt met
alle mensen die bij deze doelgroep horen. Hiervoor zetten wij ‘cookies’ in. Een cookie is
een technische functie, waarmee wij in staat zijn het gedrag van websitebezoekers
anoniem te analyseren en ze zo in te delen in verschillende doelgroepen. Bijvoorbeeld:
wanneer iemand op TrucksNL vrachtwagens bekijkt, slaat de cookie dit op.
Aan de hand van de cookiedata kan bepaald worden of iemand binnen jouw doelgroep
valt en in de cookielijst komt of niet. 1 cookie is dus eigenlijk hetzelfde als 1 potentiële
koper voor jou. Vooraf bepaal jij hoe groot deze lijst moet zijn, dus hoeveel ‘cookies of
ook wel potentiële kopers’ je wilt hebben.
Om deze cookies te mogen gebruiken, betaal je ons een bedrag per cookie per maand,
dit is ‘de cookielicentie’. Wij zijn namelijk de eigenaar van die data. Dit maandbedrag is
dus afhankelijk van hoeveel cookies je wilt inzetten. Vervolgens kan jouw
retargetingcampagne gebruik maken van deze cookies, jouw potentiële kopers gaan
dus nu jouw banner overal online zien!

Voor retargeting hoef je niet te adverteren op TrucksNL
Adverteer je niet op TrucksNL, maar wil je toch retargeting inzetten? Dat kan! Bij
retargeting kun je altijd jouw doelgroep bereiken via de cookies van TrucksNL. Je
bereikt dus jouw potentiële kopers die zich bevinden tussen onze websitebezoekers.
Hiervoor hoef je niet bij ons te adverteren.
Wanneer je wel adverteert op TrucksNL heeft dit een extra voordeel. Wij kunnen jouw
banner namelijk vertonen aan potentiële klanten die jouw advertentie(s) al een keer
hebben gezien.
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Jouw banner op meer dan 3 miljoen websites
5
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Ziet jouw banner op andere websites

Met een retargetingcampagne van TrucksNL heeft jouw banner toegang tot
3 miljoen relevante websites wereldwijd. Deze websites behoren namelijk tot het
‘Google Display Netwerk’. Dit is het netwerk van websites waarop wij via DV360 jouw
banners mogen plaatsen. Websites die bij dit netwerk horen en relevant zijn voor jouw
doelgroep, zijn bijvoorbeeld: Mobile.de, Autoline, Nu.nl, Transport-online, Algemeen
Dagblad, The Daily Telegraph, Marktplaats, OLX en 2dehands.be.
Met jouw banner op al deze relevante websites kan jouw doelgroep niet aan jou
ontkomen. Je zorgt er zo namelijk voor dat je jouw doelgroep bereikt wanneer ze
bijvoorbeeld het nieuws op Nu.nl lezen of jouw logo komt in beeld als iemand op
Mobile.de aan het kijken is. Het maakt dus niet uit waar jouw potentiële koper mee
bezig is op internet, je bereikt hem op ieder moment. Hierdoor bouw je meer
naamsbekendheid op bij jouw doelgroep, wat voor vertrouwen zorgt en de kans op
verkoop vergroot. Je krijgt dus een unieke positie ten opzicht van jouw concurrentie.
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Deze bedrijven hebben al een succesvolle
retargetingcampagne bij TrucksNL afgenomen
Hieronder zie je twee succesvolle retargetingcampagnes die wij voor Containers2Go
en J. Geerdink Handel hebben opgezet.
De banners van deze bedrijven zijn vertoond op relevante websites waarop hun
doelgroep actief is. Hierdoor werd hun doelgroep constant aan de bedrijven herinnerd.
De naamsbekendheid en het vertrouwen onder hun doelgroep groeide, waardoor de
bedrijven snel meer potentiële kopers naar hun website toe kregen. Hierdoor ontvingen
ze meer aanvragen en hadden ze een grotere kans op verkoop.
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Hoe komen jouw banners op meer dan 3 miljoen websites?
Om te bepalen op welke websites binnen het Google Display Netwerk jouw banners
worden vertoond, heeft Google een veiling binnen hun advertentiesysteem DV360.
Deze veiling werkt als volgt:
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Meerdere adverteerders willen daar hun banner tonen
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Op een geschikte website is een bannerplek beschikbaar

Iedereen dient een bod in met wat zij maximaal willen betalen

De bieder met het beste bod én/of de beste banner wint

AD
AD

Potentiële koper ziet jouw banner op de gewonnen plek

Potentiële koper klikt op de banner en komt op jouw website
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De Google veiling werkt hetzelfde als bijvoorbeeld een vrachtwagenveiling: een
vrachtwagen wordt geveild en potentiële kopers gaan bieden om de vrachtwagen te
kunnen kopen. Bij de Google veiling is ‘het vak op de website van bijvoorbeeld
Mobile.de waar jouw banner kan staan’ de vrachtwagen die wordt geveild (stap 1). De
potentiële kopers zijn de partijen die een banner in dat vak willen hebben (stap 2).
Vooraf aan een veiling heb je als potentiële koper meestal al een budget in je hoofd, dat
je maximaal wilt uitgeven aan de vrachtwagen. Dat is ook zo voor de Google veiling. Je
bepaalt hier een budget dat je maximaal per dag wilt uitgeven en doet met dat bedrag
mee aan de veiling (stap 3). Dit bedrag wordt verdeeld over meerdere websites waarop
jouw doelgroep zich bevindt.
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Maar de Google veiling is niet exact hetzelfde als de vrachtwagenveiling. Bij de Google
veiling bied je namelijk het bedrag dat je bereid bent te betalen voor een klik op jouw
banner. Je betaalt dus niet direct voor de plek op een website waar je jouw banner wilt
vertonen. De persoon die de veiling wint en de vertoning krijgt, is dus bereid het
hoogste bedrag te betalen, om een bezoeker op de banner te laten klikken en zo naar
zijn website te leiden.
Wat gebeurt er als jouw banner wel vertoond wordt, maar je er geen klikken op krijgt?
Dat is simpel, dan hoef je niets te betalen. Hierdoor kun je met hetzelfde budget door
naar de volgende veiling. Je kunt het dus zo zien dat vertoningen van jouw banner
gratis zijn en je alleen betaalt op het moment dat iemand interesse in jouw banner
toont en erop klikt.

“Betaal alleen als iemand op jouw
banner klikt”

Het voordeel van de Google veiling is dat je niet per se het hoogste bod hoeft te
hebben om te winnen. Google vindt de kwaliteit van jouw banner ook belangrijk
(stap 4). Dus je kunt de veiling ook winnen als je het laagste bod hebt, maar wel een
kwalitatief betere banner dan de andere potentiële kopers hebt.
V.1.2
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Jij krijgt je eigen Campagnemanager
Jij hoeft je geen zorgen te maken over de Google veiling en de kwaliteit van jouw
banners, dat regelen wij allemaal voor je. Wij zetten een Campagnemanager voor jou
in, die de Google veiling voor jou in de gaten houdt en die een van onze designers aan
het werk zet om voor jouw professionele banners te maken. Jouw Campagnemanager
regelt voor jou:

Het aanpassen van biedingen in de Google veiling
Jij hebt hierdoor altijd het juiste bod om de Google veiling te
winnen, en daardoor jouw banner te kunnen vertonen op de voor
jou relevante websites.
Het uitsluiten van websites die niet goed presteren
Jouw banner wordt niet meer vertoond op websites waar hij
slechte resultaten behaalt.
Meer budget inzetten op websites die goed presteren
Jouw budget wordt verdeeld over een aantal websites. Op websites
waar jouw banner de beste resultaten behaalt, zetten wij meer
budget in, dan op websites waar jouw banner minder resultaten behaalt.
Weergeven van jouw banner op de beste momenten
Hierdoor bereik jij altijd jouw doelgroep op het juiste tijdstip en
de juiste dag.
Meer budget inzetten op de best presterende apparaten
Jouw budget wordt naast een aantal websites ook verdeeld
over een aantal apparaten. Krijgt jouw banner bijvoorbeeld meer
resultaten op mobiel dan op desktop en tablet? Dan wordt er
meer budget ingezet om jouw banner te vertonen op mobiel
dan op desktop en tablet.
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Yes, je hebt de Google veiling gewonnen! Wat gebeurt er nu?
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Potentiële koper ziet jouw banner op de gewonnen plek

Jouw banner wordt vertoond op de websites waarop je hebt geboden (stap 5). Hierdoor
krijg jij meer potentiële kopers naar jouw website toe en vergroot je jouw kans op
verkoop.
Wat gebeurt er als mijn maximale dagbudget op is?
Jouw banner doet het zo goed, dat op een gegeven moment jouw maximale
dagbudget op is. Dan hebben er dus heel veel potentiële kopers op jouw banner geklikt
(stap 6).

6

Potentiële koper klikt op de banner en komt op jouw website

Wanneer jouw dagbudget op is, wordt jouw banner niet meer vertoond. Je maakt dus
nooit meer kosten dan jouw maximale dagbudget. Wel kan je jouw dagbudget
verhogen. Jouw banner kan dan vaker vertoond worden en nog meer klikken krijgen,
waardoor jij meer aanvragen krijgt en jouw verkoopkans vergroot.

“Betaal nooit meer dan
jouw maximale dagbudget”
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DV360 het premium advertentiesysteem van Google
Jij krijgt bij ons een retargetingcampagne via het premium advertentiesysteem Google
DV360. Dat betekent dat jij vele voordelen hebt vergeleken met Google Ads, het
standaard advertentiesysteem van Google. In de onderstaande tabel zie je die extra
voordelen.

Uitgebreide doelgroepmogelĳkheden

Nog uitgebreidere doelgroepmogelĳkheden

- Bepaal jouw doelgroep tot op
gemeenteniveau
- Bepaal jouw doelgroep tot aan het voertuig
waarin zĳ geïnteresseerd zĳn

- Bepaal jouw doelgroep tot op straatniveau
- Bepaal jouw doelgroep tot aan de
euronorm of het bouwjaar van het voertuig
waarin zĳ geïnteresseerd zĳn

Veel vertoningsmogelĳkheden

Kies de websites waarop jouw
banner vertoond wordt

Jouw banner wordt vertoond op websites
waarop jouw doelgroep actief is.

Toegang tot goede bannerplekken

Krĳg toegang tot premium plekken

Jouw banner komt op de standaardplekken
voor banners op websites.

Jouw banner komt op de premium plekken
op websites (plekken die net wat meer
aandacht krĳgen dan de standaardplekken).

Goede bannerdesignmogelĳkheden

Nog meer mogelĳkheden in bannerdesign

- Banner mag 150 kb groot zĳn
- Je kunt één banner per campagne
inzetten, je brengt hierdoor één duidelĳke
boodschap over
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Jouw banner wordt vertoond op websites
waarop jouw doelgroep actief is, je kan
deze websites zelf uitkiezen.

- Banner mag 1.200 kb groot zĳn
- Je kunt verschillende banners in één
campagne inzetten, je brengt hierdoor
meerdere duidelĳke boodschappen over
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Blijf op de hoogte van jouw bannerresultaten
Start je een retargetingcampagne bij TrucksNL? Dan ontvang je altijd één keer per
kwartaal een update met de resultaten van jouw campagne. In deze update staat:

Maandelijks update van jouw campagneresultaten
In welke landen/provincies/plaatsen jouw banners zijn weergegeven
Hoe vaak er op jouw banners is geklikt
Hoe vaak iemand jou een contactformulier heeft gestuurd

Wil je op ieder moment van de dag kunnen zien wat jouw campagneresultaten zijn?
Betaal dan een klein bedrag extra en krijg van ons een online dashboard. Hierin kun je
altijd live volgen wat jouw campagneresultaten zijn.
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Nog een paar pagina’s en jij bent een retargetingkenner!
Oké, we zijn er bijna doorheen. Je bent nu dus bijna zelf ook een kenner op
retargetinggebied! Maar wij snappen wel dat dit heel veel informatie is, en dat het
aantal systemen van Google verwarrend kan zijn. Om het allemaal nog wat duidelijker
voor je te maken hebben wij een overzicht gemaakt van hoe DV360 werkt vergeleken
met Google Ads.
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Banner op TrucksNL in combinatie
met retargeting
Wil jij nog meer naamsbekendheid opbouwen en meer kopers krijgen? Combineer dan
jouw retargetingcampagne met een banner op TrucksNL. Een banner op TrucksNL
versterkt de resultaten van jouw retargetingcampagne. Hierdoor gaan potentiële
kopers jouw bedrijf namelijk nog sneller herkennen, omdat ze jouw logo ook op
banners op TrucksNL hebben gezien.

YO

UR

AD

V.1.2

16 / 17

Alle voordelen van jouw
retargetingcampagne op een rijtje
Bereik alleen geïnteresseerde personen
Maak gebruik van de unieke cookielijsten van TrucksNL
Vergroot jouw naamsbekendheid onder jouw doelgroep
Vertoon jouw banners op meer dan 3 miljoen websites
Gratis vertoningen van jouw banners
Betaal alleen als iemand op jouw banner klikt
Passend voor ieder budget
Per kwartaal of live inzicht in jouw bannerresultaten
Al mogelijk vanaf een doelgroep van 100 mensen

Ben je overtuigd of wil je meer weten?
Bel of mail ons even. Wij bespreken graag vrijblijvend met jou wat de
retargetingmogelijkheden zijn die bij jouw bedrijf en wensen passen.
Scan en bel meteen

Stephen ten Hoonte
+31 (0) 6 10 39 34 34
s.tenhoonte@tnlbusiness.com
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