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Inhouds
opgave
Zorg dat je opvalt 

De periode rond de feestdagen is hét moment om op te vallen. Veel van onze 
partners en leveranciers verdienen in het feestseizoen tot wel 40% van hun 
jaaromzet. Het is dus heel belangrijk dat je goed zichtbaar bent. Maar hoe doe je 
dat, als bijna iedereen op hetzelfde moment om de aandacht schreeuwt? Want 
de feestdagen betekenen niet alleen meer traffic en meer omzet, maar ook meer 
concurrenten die van de drukte willen profiteren. In deze whitepaper lees je hoe jij 
Adverteren via bol.com inzet om tijdens de feestdagen een recordomzet te behalen. 

Wist je dat ... 
… er tijdens de feestdagen via bol.com 70% meer wordt verkocht? 
… 25% van de bezoekers al in september en oktober op zoek gaan naar inspiratie op 
bol.com? 



Adverteren via bol.com vestigt de aandacht op jouw merk en artikelen. Het helpt 
bij het krijgen van loyalere klanten en stimuleert de conversie van je artikelen. 
Adverteren via bol.com kan op verschillende manieren: met sponsored products en 
display advertising. 

Sponsored products 

Met sponsored products zet je je artikelen in de schijnwerpers. Zo ben je beter 
zichtbaar en vindbaar voor de 4 miljoen bezoekers die tijdens de feestdagen bij 
bol.com winkelen. Bij sponsored products zit je zelf aan de knoppen. Je kunt in je 
dashboard bepalen met welke artikelen je wilt adverteren en welk budget je daarvoor 
reserveert. Je betaalt vervolgens per click. Het tonen van je advertenties kost je dus 
niets! Dit kan tijdens de feestdagen een flinke boost opleveren. 
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Display advertising  

Display advertising is adverteren in 
banners op een website. 

Dat kan on-site: dat wil zeggen op 
bol.com. En het kan off-site: daarbij 
kopen we banners in buiten 
bol.com. 

Omdat veel mensen tijdens de 
feestdagen hun inkopen online doen, 
is de kans groot dat jouw banners door 
een flinke groep mensen in koopmodus 
gezien wordt. Bovendien weten wij 
het als iemand op zoek is naar een 
kerstboom. We gebruiken klantdata om 
banners aan een relevante doelgroep te 
linken. Zo ziet jouw potentiële klant die 
kerstboom. Op bol.com of daarbuiten.



Om optimaal te profiteren van Adverteren via bol.com, begin je bij het begin. Want 
hoe zorg je ervoor dat jij je artikel verkoopt, in plaats van een concurrent? Hieronder 
lees je hoe je sponsored products en display advertising optimaal benut. 

Analyseer het zoekgedrag van bezoekers 
Start met onderzoek. Als je weet welke zoektermen populair zijn, weet je ook op 
welke keywords je jouw budget moet inzetten. Op deze manier verlaag je jouw 
Advertising Cost of Sales (ACoS). Het zoekgedrag analyseren kan met een handige 
tool. Ben je al langer actief op bol.com? Pak dan je cijfers van vorig jaar erbij. Daar 
zijn vaak ook nog belangrijke inzichten uit te halen. 

Ken de customer journey van je klant 
Onderdeel van je onderzoek is de customer journey van je klant. Dat is de reis die 
een klant aflegt voordat hij overgaat tot een aankoop. Door deze reis uit te pluizen, 
weet je waar jij aanwezig moet zijn om bij je klanten op te vallen. Beginnen klanten 
hun reis buiten bol.com? Dan weet je dat off-site display advertising lucratief kan 
zijn. De kans is groot dat jouw klant rechtstreeks naar bol.com gaat. Uit onderzoek 
blijkt dat mensen 5 keer vaker naar artikelen zoeken op marketplaces dan op (merk)
websites. In dat geval moet jij vooral aanwezig zijn op on-site display advertising of 
sponsored products. 

Heb je content op orde 
Vervolgens kijk je naar je content. Door te adverteren met een artikel verhoog je in 
eerste instantie de zichtbaarheid van je merk. Vervolgens zorgt de content van je 
advertentie voor de emotionele en cognitieve connectie. Goede content zorgt niet 
alleen voor een hogere positie in de zoekresultaten, het is ook een goed middel 
om engagement te realiseren. Door sterke fotografie en aansprekende teksten te 
schrijven, voelt een bezoeker zich meer betrokken bij jouw merk. Dit zorgt uiteindelijk 
weer voor een hogere conversie. 
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Een artikel verkopen draait om 3 dingen: zichtbaarheid, engagement 
en conversie. Meer weten over deze termen en hoe je ze 
optimaliseert? Bekijk deze whitepapers dan eens.

https://partnerplatform.bol.com/nl/hulp-nodig/aanbod/bol-com-zoektrends-inzien/
https://partnerplatform.bol.com/nl/hulp-nodig/adverterenviabolcom/whitepapers/


Vergroot je organische zoekresultaat 
Het organische zoekresultaat is de natuurlijke positionering van artikelen op  
bol.com. Als je bijvoorbeeld zoekt op ‘kerstbomen’, is het artikel dat bovenaan staat 
het meest relevant, volgens het zoekalgoritme. Dit komt door 3 factoren: impressies, 
beoordelingen en verkopen. Door te adverteren verhoog je de positie van je artikelen 
in de zoekresultaten naar plek 1 of 2, en daarmee ook je impressies. Zo stimuleer je je 
verkopen en uiteindelijk ook je beoordelingen.  

De periode voor de feestdagen, september en oktober, kun je uitstekend 
gebruiken om het organische zoekresultaat te vergroten met sponsored products. 
Hierdoor scoort je aanbod tijdens de feestdagen niet alleen organisch beter in de 
zoekresultaten, het heeft ook positief effect op de belangrijke campagne-pagina’s. 
Op deze pagina’s vind je alle actie-artikelen van bijvoorbeeld de Black Friday-
campagne. 

Zorg voor voldoende advertentiebudget 
Omdat er tijdens de feestdagen veel aanbieders zijn, zijn de biedingen voor 
sponsored products ook hoger. Zorg er dus voor dat je voldoende budget vrijhoudt, 
zodat je niet te snel zonder komt te zitten. De meeste aankopen worden na 17.00 
gedaan. Zonde dus, als jouw advertentiebudget er dan al doorheen is.  

Hoewel de kosten per click in eerste instantie hoger zijn, is het conversieratio ook 
hoger. Klanten hebben tijdens de feestdagen meer dan ooit een koopintentie: er zijn 
meer bezoekers, meer orders, de gemiddelde orderwaarde is hoger en de omzet per 
bezoek stijgt ook. Zorg dus dat je campagnes voldoende budget hebben.  

Maximale zichtbaarheid op hardlopers 
Adverteren zorgt ervoor dat jouw aanbod tijdens de feestdagencampagnes optimaal 
in de kijker wordt gespeeld. Zet daarom maximaal in op je hardlopers tijdens de 
campagnes, zodat je aanbod bovenaan de veel bezochte lijstpagina’s komt te staan. 
Dit zijn overzichtspagina’s van alle artikelen in een bepaalde categorie. Je vindt deze 
pagina’s door te zoeken op een bepaald artikel of door te klikken op een bepaalde 
categorie via de zoekbalknavigatie. Door met je hardlopers te pieken, is de kans op 
een conversie het hoogst. 

Denk ook goed na over je aanbod tijdens de feestdagen. Welke producten met een 
hogere prijs verkopen goed tijdens Black Friday? Welke artikelen doet een klant graag 
cadeau? En wat kopen mensen in aanloop naar de feestdagen nog meer? Zet hierop 
in met je campagnes! 



Begin op tijd 
Hoewel de feestdagen vooral in november en december plaatsvinden, begint de 
voorbereiding hierop al eerder. Zorg dat je in oktober start met Adverteren via  
bol.com. Dat is namelijk wanneer mensen beginnen met het opdoen van inspiratie 
voor de feestdagen. Als je in de inspiratiefase al de aandacht weet te trekken, is de 
kans groot dat de klant in november en december overgaat tot een aankoop. 

Display advertising is ideaal om in de inspiratiefase een ruime doelgroep te bereiken. 
Klanten krijgen banners te zien, ook als ze niet specifiek naar seizoensartikelen op 
zoek zijn. Zo vergroot je de naamsbekendheid van je merk en artikel en weten klanten 
waar ze moeten zijn als ze op aankoop over willen gaan. 

Zorg voor voldoende advertentiebudget 
Omdat er tijdens de feestdagen veel aanbieders zijn, zijn de biedingen voor 
sponsored products ook hoger. Zorg er dus voor dat je voldoende budget vrijhoudt, 
zodat je niet te snel zonder komt te zitten. De meeste aankopen worden na 17.00 
gedaan. Zonde dus, als jouw advertentiebudget er dan al doorheen is.  

Hoewel de kosten per click in eerste instantie hoger zijn, is het conversieratio ook 
hoger. Klanten hebben tijdens de feestdagen meer dan ooit een koopintentie: er zijn 
meer bezoekers, meer orders, de gemiddelde orderwaarde is hoger en de omzet per 
bezoek stijgt ook. Zorg dus dat je campagnes voldoende budget hebben. 

Piek op het juiste moment 
Om optimaal te profiteren van de feestdagendrukte, moet je ervoor zorgen dat je op 
het juiste moment zichtbaar bent. Je kunt namelijk niet altijd pieken.  
Kies het moment wat voor jou 
het meeste oplevert.  Benieuwd 
naar de vier belangrijkste 
campagnemomenten gedurende 
de feestdagen? Dit zijn ze: 

•  De week van Black Friday:  
 van 21 tot 27 november  
 (+ 28 november Cyber Monday)  
•  De week voor Sinterklaas:  
 van 1 tot 4 december  
 (+ 5 december in België) 
•  Vanaf het weekend voor Kerst: 
 vanaf 16 december 



Om een succesvolle campagne neer te 
zetten is het belangrijk dat je je budget 
zo goed en efficiënt mogelijk inzet. Om 
je hierbij te helpen, kun je een aantal 
basischecks doen.

6  Basischecks 
voor een 
succesvolle 
campagne



1.  Productinformatie 
Hebben de artikelen waarop je wilt 
adverteren sterke productinformatie? 
Optimaliseer indien nodig producttitels, 
afbeeldingen, productbeschrijving 
en zorg dat alle productspecificaties 
volledig zijn ingevuld. Zorg ook dat 
je reviews goed zijn. Dat doe je met 
duidelijke informatie en door je aan de 
gemaakte afspraken te houden. 

2.  Start op tijd 
Zo’n 25% van de bezoekers gebruikt 
bol.com voor oriëntatie en inspiratie. 
Dat betekent dat ze al ruim voor de 
feestdagen op bol.com te vinden zijn. 
Zorg er dus voor dat je op tijd begint. Dat 
is nu!

3.  Controleer je voorraad 
Heb je voldoende voorraad? Tijdens de 
feestdagen stijgt het aantal orders. Je 
bent dus sneller door je voorraad heen 
dan normaal. 

4.  Controleer je levertijd 
Check altijd of je je leverbelofte kan 
nakomen tijdens de piekmomenten. 
Adverteren zorgt voor een omzetboost, 
zorg dus dat je kunt leveren op de 
ingestelde leverdatum om geen klanten 
teleur te hoeven stellen! 

5.  Zorg voor voldoende budget 
Heb je voldoende budget vrijgemaakt 
voor de feestdagen? Na 17.00 uur worden 
de meeste spullen verkocht. Zonde als je 
voor die tijd al door je budget heen bent. 
Je bepaalt hoeveel budget je nodig hebt 
aan de hand van: 

• De prestaties van je huidige 
campagnes. 
• De prestaties van je campagnes van 
vorig jaar – als je die hebt. 
• Zoekvolumes.
• Zoektrends
• Huidige kosten die je nu per click 
betaalt. Is er een stijging in de kosten 
per klik in mijn advertenties door het 
toenemende aantal aanbieders tijdens de 
feestdagen? Zo ja, pas dan je ingestelde 
kosten per klik (CPC) aan om de 
biedingen te blijven winnen! 

6.  Prijscheck 
Zijn mijn verkoopprijzen competitief 
ten opzichte van andere aanbieders 
en voldoe ik aan de geldende 
maximale promotieprijzen voor de 
feestdagencampagnes? 

Klaar voor de start?! 
Ben je klaar om te knallen met Adverteren via 
bol.com tijdens de feestdagen? Dan is het 
nu écht tijd om te beginnen. Dus start met je 
onderzoek, bereid je goed voor en piek met 
sponsored products tijdens de feestdagen. 
Veel succes! 



Leveranciersservice
  031 - 887126180

Partnerservice
  030 - 310 49 96
  02 - 788 59 90

Heb je vragen over het onderwerp zichtbaarheid? Bekijk dan het Partnerplatform of 
Leveranciersplatform. Of neem contact op via onderstaande telefoonnummers. En voor 
andere vragen neem contact op met ons via adverteren@bol.com.

Meer weten?

https://partnerplatform.bol.com/nl/diensten/adverteren-via-bol-com/
https://leveranciers.bol.com/nl/sponsored-products/



