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Iedereen heeft tegenwoordig een Internet-verbinding, de GSM is intussen uitgegroeid tot een terminal waarmee u op
het net kunt surfen of televisieprogramma’s bekijken en iDTV is aan een onstuitbare opmars begonnen. In enkele jaren
tijd is interactieve marketing uitgegroeid tot een belangrijke vaste waarde in de reclamesector. Overigens slagen de
professionals er op basis van hun ervaring steeds beter in om steeds meer doeltreffende en pertinente interactieve
communicatiestrategieën te ontwikkelen in een landschap dat maar blijft evolueren. In dit boek willen we u laten delen
in die ervaringen en u zo de kans bieden om interactieve marketing in uw communicatiestrategieën te integreren.

Patrick Steinfort Alain Heureux
General Manager Voorzitter

Inleiding

Het Internet Advertising Bureau, dat in 1998 werd opgericht
en intussen werd omgedoopt tot het Interactive Advertising
Bureau, heeft zich tot doel gesteld om de interactieve marke-
tingmarkt in het algemeen en de online reclame-investerin-
gen verder te ontwikkelen.
De strategie van het IAB is gebaseerd op het verdelen en het
verspreiden van kennis. Bestuderen, informeren en trainen zijn
de kernwoorden van de activiteiten die het IAB ontplooit. De
vereniging organiseert dan ook regelmatig conferenties, semi-
nars en andere trainingen waar niet alleen de fijne kneepjes
van het interactieve marketingvak uit de doeken worden
gedaan, maar waar vooral die knowhow bij de spelers op de
communicatiemarkt wordt gepromoot. Om dit doel te berei-
ken, richtte het IAB zes themagebonden werkgroepen op waa-
rin de leden van de vereniging actief zijn en waarvan het werk
de kern vormt van de activiteiten van het IAB. Die werkgroe-
pen houden zich bezig met het meten van de online investe-

ringen (Research WG), de standaardisering van de formaten
(Standardisation WG), de doeltreffendheid van de interactieve
marketing (Efficiency WG), de training en de relaties met de
universiteiten (Training WG), de wettelijke aspecten (Legal WG)
en de ontwikkeling van de eBusiness (eBusiness Club). 
Het IAB werkt in dit verband ook samen met de meeste
Belgische beroepsverenigingen en  haar voorzitter is tevens
voorzitter van  IAB Europe.
Het IAB is actief in alle interactieve kanalen. De vereniging
houdt zich bezig met zowel het internet als mobile marketing
en interactieve televisie (iDTV).
Meer dan 170 ondernemingen zijn lid van de vereniging, waar-
door het IAB een breed panel van spelers op de interactieve
markt verenigt: niet alleen uitgevers, reclameregies, creative
agencies en media-agentschappen, maar ook adverteerders
en - meer algemeen - interactieve dienstverleners.

Dit jaar heeft het IAB de ambitie om de online investeringen boven hun natuurlijke evolutie te tillen. Om
dat doel te bereiken, werd het project ‘10 before 10’ in het leven geroepen. Met dit project wil men vóór
het jaar 2010 het marktaandeel van de online reclame-investeringen boven 10% van de totale reclame-
investeringen brengen. Hierbij wordt gebruikgemaakt van vijftien ‘verticale barometers’, die de
reclametoestand analyseren van vijftien economische sectoren ten opzichte van het internet en een
Roadshow waarbij die studies aan de betrokken adverteerders worden voorgesteld.
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Het IAB wordt beheerd door zijn Raad van Bestuur, 
die door alle leden wordt verkozen.

Raad van Bestuur 2007

Voorzitter: Alain Heureux - COO - Tagora.com

Vice-voorzitter (content): Stéphanie Radochitzki 
Country Manager - Media Contacts

Vice-voorzitter (internationale relaties): 
Bart Becks Senior Vice President New Media 
SBS Broadcasting Europe

Schatbewaarder: Sylvie Irzi - Country Manager
Microsoft Digital Advertising Solutions

Bestuurders:

- Bruno Van Boucq 
Managing Director - BEWEB

- Damien Lebbe 
E-Business Project Manager - Total Belgium

- Edwin Hardy 
Interactive Services Manager IDTV - Telenet

- Jan Decorte 
Advocaat/Avocat & Solicitor - KOAN Legal Strategies

- Jean-Michel Depasse 
Digital Manager - MindShare Belgium

- Johan Mortelmans 
e-publishing manager - Corélio

- John Wittesaele 
Managing Director - AdLink

- Jok Junius 
Internet Manager - D’Ieteren

- Laure-Emmanuelle Nonnenmacher 
CRM Manager - Proximus 

- Patrick Van Waeyenberge 
Sales Manager - Fred 

- Gilles Bindels 
Director Sales & Market Development 
Belgacom Skynet

Research
Stéphanie Radochitzki (Media Contacts)

Efficiency
Patricia Boydens (i-merge)

Standardisation
Gunter Blanckaert (Microsoft Digital Advertising Solutions)

Training
Jean-Michel Depasse (MindShare)
Laure-Emmuelle Nonnenmacher (Proximus)

Legal
Jan Decorte (KOAN)

eBusiness Club
Damien Lebbe (Total Belgium)

IAB Board IAB Workgroups

De activiteiten van het IAB

De activiteiten van het IAB

Het IAB vervult zijn opdracht via een reeks
regelmatig terugkerende evenementen:

De NetCafés, strategische conferenties 
waar de grote markttendensen worden
geanalyseerd.

De Breakfasts, praktische conferenties waar
een specifiek aspect van de interactieve
marketing wordt geanalyseerd.

De IAB Academy, trainingssessies voor de
marketing- en communicatieprofessionals.

Daarnaast organiseert het IAB ieder jaar 
op eigen initiatief of in samenwerking met
partners specifieke evenementen (Mobile
Marketing Congress, IAB/UBA Forum enz…).

Op http://www.iab-belgium.be kunt u
onze volledige agenda bekijken.
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Interactive Marketing 
Book 2007
De derde editie van ons Interactive Marketing Book werd grondig onder
handen genomen. Naast de update van de verschillende cijfergegevens
werd ook de structuur van het werk gewijzigd, waardoor het creatieve
werk de ruimte krijgt die het verdient. Deze editie biedt ook een completer
panorama van de verschillende ‘kanalen’ van de digitale communicatie en
de communicatietechnieken die daarbij worden ingezet.

Dit naslagwerk is bedoeld voor de professionals in de marketing- en
de communicatiesector en hoopt een antwoord te kunnen geven op
concrete vragen over de verschillende vormen van de digitale en de
interactieve communicatie, over alle aspecten van een online strategie 
en de middelen waarmee de ROI wordt gemeten. U vindt in dit boek de
belangrijkste studies, de lijst van de standaardformaten, de structuur van
de markt, een woordenlijst enz…

We hebben ook geprobeerd om de interactieve marketing in de globale
context van de marketing en de communicatie terug te plaatsen, zodat
alles zo begrijpelijk mogelijk wordt weergegeven: van de structuur van
het publiek tot de creatieve benadering, van de advertising display tot 
de e-mail marketing en van de below tot de above.

De makers van dit Interactive Marketing Book koesteren de ambitie 
om met dit praktische, nuttige en complete hulpmiddel een bijdrage te
leveren aan de verdere ontwikkeling van de interactieve markt.

Dit ‘Book’ is dan ook het resultaat van het gezamenlijke werk van de
leden van het IAB. Wij wensen hen hier dan ook nog eens hartelijk 
te danken voor de kwaliteit van hun werk en hun betrokkenheid bij 
dit project.

Julie Tinant (Media Contacts) Patrick Steinfort
Project leader General Manager

Redactie
Verantwoordelijke uitgever

Jean de Gheldere 

Onder de leiding van 

Julie Tinant (Media Contacts) 
et Patrick Steinfort (IAB)

Redactie

Katrin Ribant (Media Contacts)
Delphine Van Loocke (Zenith Optimedia)
Xavier Francq (BEWEB)
Patrick Steinfort (IAB)
Alex Van De Wal (Skynet)
Julie Tinant (Media Contacts)
Stéphanie Radochitzki (Media Contacts)
José Fernandez (Citobi)
Aurélie Pols (OX2)
Raphaël Stuyck (Adlink)
Gérald Claessens (Publicityweb)
David Hachez (Duval Guillaume)
Olivier De Doncker (Emakina)
Philippe Deltenre (Microsoft Digital Advertising Solutions)
Vincent Delmotte (Publicityweb)
Laure-Emmanuelle Nonnenmacher (Proximus)
Jan Decorte (KOAN)
Dominique Espeel (KOAN)
Remi Maddens (Fishtank)

Herleescomité

Cédric De Bleye (BEWEB)
Jean-Michel Depasse (MindShare)
Stéphanie Radochitzki (Media Contacts)
Damien Lebbe (Total Belgium)

Secretariaat, coördinatie en vertaling

Gerda Kennis (IAB)

Grafische studio: FingerPrint

Régie: Best Of Publishing - New Media  Providers
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e-Marketing bestaat niet!

Met deze licht provocerende titel gooien we meteen
de knuppel in het hoenderhok. Het idee erachter is
dubbel:

- Enerzijds uw onverzadigbare nieuwsgierigheid 
als ervaren marketeer opwekken.

- Anderzijds u eraan herinneren dat het “all about 
Marketing in the first place” is. E-business blijft in de
eerste plaats toch business, niet? En is e-commerce 
dan niet in de eerste plaats ‘commerce’?

Uiteraard zal u opmerken dat die “e” een
technologische dimensie oproept, maar uiteindelijk
heeft die toch maar weinig belang.

De vrije online encyclopedie Wikipedia geeft ons
diverse definities van marketing. Samengevat is
marketing een discipline die probeert het aanbod 
van goederen en diensten af te stemmen op 
het gedrag van de consumenten en hun
commercialisering aanstuurt. Het omvat een reeks
methodes en middelen waarover een organisatie
beschikt om zich aan te passen aan haar doelpubliek
en die voordelige elementen moet gebruiken en
aanmoedigen om de eigen doelstellingen te behalen.

Maar hoe gedragen de consumenten zich vandaag?
En in welke mate moeten de merken zich daaraan
aanpassen?

De groei van breedbandverbindingen,
technologische vernieuwingen, de overgang van 
een op HTML gebaseerd Internet naar een XML-
gebaseerd Internet: evenveel elementen van een
verdienstelijke evolutie die uitzicht bieden op
duurzame veranderingen.

Duurzame verandering… wat een eufemisme. Want
we hebben hier met een echte revolutie te maken.
Dus niet enkel een technologische revolutie. 
Voor alles gaat het om een culturele ommekeer, die
vandaag in volle beweging is. De consument heeft de
hiërarchie tussen hem en de merken opzijgeschoven.

Zeer uitgebreide keuze, onmiddellijkheid,
permanente toegang, mediaconvergentie,
interactiviteit, inzet en empowerment zijn slechts
enkele sleutelwoorden in deze nieuwe realiteit. 
De consument heeft de macht gegrepen en er is
geen stap meer terug.

Geconfronteerd met die wijzigingen, moeten ook 
de marketing- en communicatietools op hun beurt
veranderen. Ook al blijft de missie – we vallen in
herhaling – uiteindelijk dezelfde. Want ze blijft nog
altijd gebaseerd op de kunst van het analyseren, 
het aanpassen en het vernieuwen. Met daaraan
gekoppeld een goede dosis gezond verstand, intuïtie
en creativiteit.

We hopen dat dit werkje een nuttige gids zal zijn 
in uw zoektocht naar sociale en digitale media.

1. e-Marketing
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De structuur van de ‘interactieve’ markt stemt
overeen met de traditionele structuur van de
reclamecommunicatie. Creatieve agentschappen,
media-agentschappen, reclameregies en uitgevers
spelen er globaal gezien dezelfde rol. Deze
basisstructuur wordt echter wel uitgebreid met
ondernemingen die zich met specifieke aspecten van
de interactiviteit bezighouden, zoals ondernemingen
die gespecialiseerd zijn in Search Engine Marketing. 

In dit hoofdstuk willen we u graag wat nader laten
kennismaken met deze structuur, met inbegrip van
de specialisten.

2.1. Concept en creatie

Creatieve agentschappen

De meeste reclame-agentschappen hebben
tegenwoordig de interactieve communicatie in hun
dienstenpakket geïntegreerd. Ze beschikken dan ook
over een specifieke afdeling of een interactief filiaal.
Deze agentschappen beschikken over een marketing
dienstenaanbod waarin alle communicatiekanalen
zijn opgenomen.

Gespecialiseerde creatieve
agentschappen, interactieve
agentschappen of ‘web agencies’

Deze agentschappen werden opgericht als antwoord
op de vraag van ondernemingen op het vlak van de
interactieve communicatie. Ze zijn zich steeds meer
gaan differentiëren door zich te specialiseren in het
ontwerpen van interactieve reclamecampagnes, het

creëren van websites, de ergonomie, de analyse van
het verkeer (Web Analytics), het beheren van
databases of algemener genomen het beheren van
projecten die verband houden met de Nieuwe
Informatie- en Communicatietechnologieën (NICT).
Tegenwoordig beschikken sommige van die
gespecialiseerde agentschappen over een
totaalaanbod waarin alle communicatiekanalen zijn
opgenomen – net zoals de traditionele
agentschappen zich nu ook met interactieve
marketing bezighouden.

Media-agentschappen

Net zoals voor de andere media bieden de media-
agentschappen een knowhow die dienst doet als
platform waarmee adverteerders hun
communicatiecampagne op het Internet optimaal
kunnen plannen. Zij zorgen ook voor een controle
over de return on investment. De ‘klassieke’ media-
agentschappen beschikken over een departement
dat gespecialiseerd is in ‘Internet advertising’ of doen
een beroep op een onderneming die gespecialiseerd
is in de planning en de media-aankoop op Internet. 

Gespecialiseerde 
agentschappen
Net zoals heel wat ‘klassieke’ creatieve
agentschappen hebben veel direct marketing-
agentschappen sinds de komst van Internet hun
dienstenpakket aangepast en uitgebreid. Bovendien
zijn gespecialiseerde agentschappen doorgedrongen
in verschillende segmenten van de digitale en
interactieve marketing. Het betreft specialisten in
Mobile marketing, Virale marketing of nog
specialisten die werken rond “sociale netwerken”.

2. De structuur van de markt
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SEM (Search engine marketing)
-specialisten 

De zoekmotoren op het Internet (Google, MSN
Search, Yahoo, enz.) zijn tot kruispunten uitgegroeid
waar men niet meer omheen kan. Ze brengen een
aanzienlijke trafiek voort en zijn dus belangrijk voor
adverteerders die zoveel mogelijk bezoekers over de
vloer van hun eigen websites willen krijgen.

Dit specifieke aspect van het Internet leidde tot de
oprichting van gespecialiseerde ondernemingen die
de opdracht hebben om de zichtbaarheid van hun
klanten op die motoren te verbeteren. Die
specialisten werken op de twee aspecten van de
Search Engine Marketing: de optimalisering (SEO) en
de reclame (SEA).

2.2. De media en de
regies

De uitgevers

Bijna alle uitgevers in de perswereld zijn
tegenwoordig aanwezig op het net. Daarnaast zijn er
nieuwe uitgevers verschenen die algemene sites,
portalen, dienstensites of sites voor nichemarkten of
gespecialiseerde gemeenschappen aanbieden. De
content van die websites varieert van informatie
(tekstueel, audiovisueel,…) over entertainment
content (games, enz.) tot interactieve diensten. De
kwaliteit van de content is een doorslaggevende
factor voor de ‘betrokkenheid’ van de bezoeker van
de website… en dus voor de impact van de
reclameboodschappen die op de site te zien zijn.

De reclameregies 

Met Internet ontstonden ook de reclameregies die
gespecialiseerd zijn in de commercialisering van
online reclameruimte. Vandaag de dag beschikken
sommige uitgevers over een eigen interne regie, die
de reclameruimte op de eigen websites te koop
aanbiedt. Anderen doen hiervoor een beroep op de
diensten van externe regies. Het enige verschil tussen
de offline-regies en hun online-tegenhangers is het
feit dat deze laatsten zich ook bezighouden met de
technische uitvoering van de campagnes op de sites.
Ze maken daarbij gebruik van informaticatools, de
zogenaamde ‘AdServers’. Hiermee worden de
campagnes verspreid en worden de resultaten
gemeten.

Naast de klassieke reclameruimte (Display
advertising) beschikken gespecialiseerde bedrijven
over een ruim aanbod diensten, zoals de verhuring

www.msn.be

www.skynet.be

www.zita.be
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van e-mail adressenlijsten of lijsten van GSM-
nummers, de aankoop van trefwoorden (Search
Engine Advertising) op zoekmotoren, de integratie
van content op de websites of nog, programma’s voor
lidmaatschap. Sommige Search Engine Marketing-
agentschappen doen ook dienst als regie wanneer ze
reclameruimte op de zoekmotoren commercialiseren. 

2.3. De verspreiding

Het uiteindelijke doel van iedere campagne: de
boodschap op het juiste moment, op de juiste plaats en
naar het juiste doelpubliek versturen. Op het Internet
kan dit doel worden bereikt met behulp van de
zogenaamde ‘AdServer’-software, waarmee men
campagnes kan beheren en de impact ervan kan meten.
De software maakt het mogelijk om de planning van het
media agentschap op te stellen en te optimaliseren in
functie van de beschikbare reclameruimte.

We maken een onderscheid tussen drie types
AdServers; 

- De ‘Uitgever / Regie’-AdServer, waarmee de ruimte 
van één specifieke site of van een reeks sites 
waarvan de ruimte door dezelfde reclameregie 
wordt gecommercialiseerd, kan worden verspreid 
en beheerd.

- De ‘Third party AdServer’, die vooral door de 
media-agentschappen wordt gebruikt. Met deze 
tool kunt u een campagne beheren die over 
verschillende sites en/of reclameregies wordt 
verspreid en kunt u vooral de resultaten daarvan 
op homogene wijze meten.

- De ‘Rich Media’-AdServers die vooral worden 
gebruikt om campagnes met audiovisuele 
content te verspreiden.

Een aantal van die tools bieden overigens geïntegreerde
oplossingen, die garant staan voor de ‘interoperabiliteit’
tussen de verschillende verspreidingskanalen (e-mail,
SMS,…), databases, telefoonoperators enz.

2.4. Meten en 
onderzoeken

Studiebureaus

De meeste studiebureaus hebben het Internet
intussen als tool geïntegreerd. Sommige van die
kantoren zijn zelfs gespecialiseerd in de studie 
van het Internet als dusdanig. Gedrag, verbruik en
gebruik maken het voorwerp uit van verschillende
studies waarmee adverteerders hun online

Structuur van de markt

IABbook07_nl_v1.qxd  29/05/07  15:59  Page 017
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met de komst van Fred, Paratel, Hi-media… Tot op
heden worden enkel de display campagnes
(bannering in de brede zin van het woord, textlinks)
verhandeld op basis van een tariefbepaling van het
volume (CPM) in de Pige inbegrepen. Dit wil zeggen
dat met e-mailing of verkoop per click (zoekmotoren)
bijvoorbeeld nog geen rekening wordt gehouden in
de Pige. Deze maatregel omvat dus nog niet de
totaliteit van de beschikbare formaten, noch de
cijfers van alle spelers.

communicatie nauwkeuriger kunnen sturen, de
return on investment van hun campagnes meten,
een zicht krijgen op de impact van hun campagnes
op het vlak van de naambekendheid enz.

Meetinstituten

Net als voor de andere media is het CIM (Centrum
voor Informatie over de Media) hier de referentie.
Naarmate het Internet zich verder ontwikkelt, voert
het CIM allerlei metingen uit in verband met dit
medium. Voor het publiek is dit sinds 2000 het geval
dankzij Metriweb, voor het socio-demografische
profiel sinds 2006 dankzij Metriprofil en binnenkort
zal ook de meting van de reclameïnvesteringen
beschikbaar zijn.

Sinds 2006 heeft het CIM in haar meetstudie over
reclameïnvesteringen (‘Pige’ MDB) ook een deel van
de online investeringen geïntegreerd. Deze integratie
betreft de regies Adlink, Beweb, Corélio, Microsoft
Digital Advertising Solutions en Skynet. Het aantal
deelnemers zou in 2007 moeten worden uitgebreid

Metriweb report Metriprofil

CIM MDB
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3.1. Gebruik en profielen
a. Internet
a.1 Penetratie van internet

Internet is duidelijk een massamedium geworden.
Volgens het onderzoek Plurimedia Merken-Producten
(PMP) van het CIM (2005-2006) vertegenwoordigen
de internauten 56% van de Belgische bevolking van
12 jaar en ouder. Meer dan 5.000.000 Belgen zeggen
het internet in de loop van de laatste 12 maanden
gebruikt te hebben.

ISPA (Internet Service Providers Association, de
beroepsvereniging van de internet
toegangsleveranciers op de Belgische markt) heeft in
het eerste trimester 2007 meer dan 2,5 miljoen
internetverbindingen geteld in België, waarvan 92%
breedband zijn. Zij zijn veel sneller dan de klassieke
telefoonverbindingen (dial-up) en zorgen voor een
intensiever gebruik van het internet. België heeft

evenwel zijn positie verloren als leider in Europa op
vlak van breedbandpenetratie, wat o.a. veroorzaakt
wordt door een te zwakke inburgering van de pc bij
de Belgische gezinnen en de te hoge prijzen van de
aansluitingen in verhouding tot onze Europese buren.

a.2 Profiel van de Belgische internauten

Internet is een selectieve media tot 49 jaar en bij 
de hogere sociale klassen. Bij de 15-24-jarigen ligt 
de penetratie hoger dan 80%. Bij de 15-20 jarigen
overschrijdt men zelfs de 90%. Volgens CIM bevestigt
70% van deze leeftijdsgroep het internet gisteren nog
gebezigd te hebben.

Het percentage mannelijke internauten ligt iets hoger
dan de proportie mannen bij de totale bevolking. Dat
geldt ook voor het percentage Nederlandstalige
internauten. In het algemeen benadert het profiel van
de surfer meer en meer dat van de Belgische
bevolking qua leeftijd en geslacht.

3. Het interactieve landschap in België

32 33
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Bron: CIM PMP Study 2006
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De breedbandverbindingen stimuleren de markt
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Top 5 activiteiten online

0 % 10 % 15 %5 % 20 % 25 % 30 %

DOWNLOAD

PC-BANKING

SURF

DOCUMENT

PRODUCT INFO

Bron: CIM PMP 2006

47% van de internauten verklaart de belangrijkste
verantwoordelijke te zijn in het gezin bij het
aankopen (VVA) en het kiezen van merken.

a.3 Activiteiten van de internauten

Volgens het CIM onderzoek gebruikt 25% van de
Belgische bevolking ouder dan 12 het internet om
informatie op te zoeken over producten; daarachter

volgen het "op goed geluk" surfen (24%) en het
opzoeken van informatie voor werk of school (24%).

Het onderzoek BIM XVI (november 2006) leert ons
over het soort informatie dat de surfer opzoekt 
en zijn tevredenheid met de resultaten. Reizen,
algemene informatie en muziek zijn de meest
opgezochte onderwerpen, met een
tevredenheidspercentage rond de 60%.

Internet: mannen vs vrouwen

Population
12+

Internet user
12+ 54,7 45,3

51,448,6

Men Women

Bron: CIM PMP Study 2006

Internet: noorden vs zuiden

Population
12+

Internet user
12+ 40,4 59,6

42,9 57,1

French Flemish

Bron: CIM PMP Study 2006

Internet: VVA vs niet VVA

Main Shopper

Population
12+

Internet user
12+ 47 53

57 43

Not MS

Bron: CIM PMP Study 2006
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b. Mobile
Penetratie & Profiel

Volgens CIM/PMP bezit 78% van de Belgen ouder 
dan 12 jaar een gsm. 68% gebruikt hem om sms te
ontvangen en verzenden. 10% van de bevolking
gebruikt de gsm als platform om e-mails te ontvangen
en verzenden en 9,7% om te surfen op het internet.
Deze cijfers vertonen geen enkele evolutie tegenover
verleden jaar, omwille van het gebrek aan "3G/Mobiel
Internet" diensten van de operatoren.

Volgens het BMM onderzoek (Belgian Mobile Mapping)
van Insites is één Belgische gsm-gebruiker op drie
geïnteresseerd in het ontvangen van gesponsorde
informatie op zijn mobiel toestel. Hierbij dient men te
noteren dat de gebruikers enkel boodschappen willen
ontvangen die hen aanbelangen, afkomstig van een
duidelijk geïdentificeerde gebruiker en waarbij zij zelf
kunnen controleren  hoeveel  boodschappen zij zullen
ontvangen..

Uit dit onderzoek blijkt ook dat 4 op 10 gsm-gebruikers
al deelgenomen heeft aan wedstrijden per sms die in
de traditionele media aangekondigd waren.

Ongeveer 600.000 Belgen kan men als geavanceerde
gebruikers beschouwen, wat neerkomt op 7,5% van de
gsm-gebruikers in België. Deze gebruikers staan dus
open voor meer geavanceerde mobiele toepassingen.
Dat gaat voornamelijk om het aankopen van
producten of diensten verbonden met gsm. 
Dat aantal geavanceerde gebruikers zou in ons land 
in de toekomst moeten toenemen.

c. iDTV

Aangezien CIM tot op heden geen enkel cijfer over 
iDTV gepubliceerd heeft, zullen wij ons beperken tot het
weergeven van de meest recente verklaringen van de
twee iDTV operatoren in België: Belgacom en Telenet.

Telenet verklaart de kaap van 250.000 abonnees bereikt
te hebben en Belgacom kondigde op 31 december 2006
140.000 abonnees aan. Ter herinnering, een
abonnement stemt overeen met een gezin, dit wil
zeggen: gemiddeld 2,5 personen.

Gebruik van de gsm

0 10 20 40 50 60 7030 80

...Surf on Internet

...Gsm use

...Listen to E-mail

...Send/Receive E-mail

...Send/Receive SMS

...Phone

All users

Use GSM to...

Bron: CIM PMP 2006
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3.2 Investeringen in 
online reclame 2006

Methodologie

In 2006 leidde het IAB, in samenwerking met SP
Consult, een studie over de online investeringen.
Ondanks de verandering van partner werd de
methodologie niet gewijzigd, de gegevens zijn dus
perfect vergelijkbaar met deze van de vorige jaren. 
De hierna uitgezette cijfers vertegenwoordigen de
valorisatie van de aangekochte ruimte, in “bruto
tarief”. Dit betekent dat geen enkele toekenning of
korting in mindering werd gebracht. Dit
valorisatiesysteem laat toe om de metingen van de
reclamedruk en offline media te benaderen, en dus
het aandeel van de Internetcampagnes binnen de
adverteerdersbudgetten te schatten.

Deze studie kon gerealiseerd worden dankzij de
deelname van de voornaamste Belgische
reclameregies en –agentschappen, verantwoordelijk
voor de planning en de aankoop van online
campagnes. In 2006 werkten volgende regies mee:
AdLINK, BEWEB, eBay, Fred online, Media Marketing,
Medialogue online, Microsoft Digital Advertising
Solutions (MSN – Windows Live), Paratel, Produpress,
Skynet Media Center, Telenet, TradeDoubler, Trust
Media, Wegener. 

Opgelet, aangezien Google niet deelnam aan deze
studie, werd de aankoop van keywords in
zoekmotoren niet opgenomen in de cijfers. De cijfers
voor 2006 zijn dus onderschat, maar wel vergelijkbaar
met de cijfers die voor 2004 en 2005 zijn gepubliceerd.

De agentschappen die cijfers leverden zijn: Aegis-
Isobar, CIA Mediaedge-Outrider, Duval Guillaume, i-
Merge, Initiative Media & Universal Media –
Fastbridge, LBi (ex DAD), MindShare-mdigital, MPG-
Media Contacts, OMD, Space en These Days. 

De IAB Adex studie 2006 omvat twee luiken: het eerste
betreft « traditionele » reclamecampagnes (Display,
Content Integration, E-mailing, Newsletter, Keyword).
Dit luik beoogt internationale vergelijkingen en draagt
over de inkomsten die gegenereerd worden door
rubrieksadvertenties, online jaarboeken en vacatures
op job-sites. De resultaten van dit tweede luik zullen
later bekendgemaakt worden.

Voornaamste resultaten

De online reclamebestedingen van 2006 zijn met 64%
gestegen t.o.v. 2005, met een totaalbedrag van 72
miljoen euro. De groei van deze investeringen was iets
trager in het eerste trimester (=49% t.o.v. 2005) en
versnelde naar het einde van het jaar toe (=77%), wat
voor de wereld van de interactieve en digitale reclame
de belofte van een voortreffelijk jaar 2007 inhoudt.

2004 2005 2006

32

+64%

+38%

44

72

Online ad investments 
evolution* (mio €)

*Does not include Google figures
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Ter herinnering: het aandeel van de verschillende, hier
voorgestelde, formaten houdt geen rekening met de
cijfers van Google. Het keyword gedeelte is duidelijk
onderschat. Binnen de andere communicatiemiddelen
is display advertising het meest gebruikte kanaal.
Display, die banners, buttons, skyscrapers, IMUs,
overlayers… groepeert, vertegenwoordigt 79% van de
online reclamedruk. In vergelijking met 2005 is dit
aandeel stabiel. 

De formaten die volgen zijn content integration (8%),
waarbij de adverteerder een volledige rubriek op de
website inneemt, en e-mailing (7%). De categorie
“Other” vertegenwoordigt voornamelijk packages
bestaande uit zowel Display, e-mailing …

De meest gebruikte Belgische websites zijn Portals. Zij
vertegenwoordigen meer dan de helft van de in 2006
gemeten investeringen. Dit aandeel, gestegen in
vergelijking met 2005, is te verklaren door de komst van
nieuwe adverteerders die de Internetmedia voor het
eerst testen om met beperkte budgetten brede
doelgroepen te bereiken.

Te noteren: de regie Corelio wenste geen cijfers prijs te
geven, aldus zijn de investeringen van De Standaard en
Het Nieuwsblad ondergewaardeerd (enkel het deel dat via
AdLink werd verkocht is inbegrepen) wat benadelend is
voor het hier vermelde aandeel van Online Newspapers.

De economische sectoren die online communicatie 
het meest gebruiken, zijn de diensten (banken,
verzekeringen, …), gevolgd door de groep « cultuur,
toerisme, vrije tijd, sport » (media, games, hotels). 
Op de 3e plaats staat de transportsector (auto’s,
vliegtuigtransport), net voor de telecomsector, 
waarvan het aandeel elk jaar vermindert.

Display still dominates

Other 5%
Keyword* 0%

Display 79%

Content
integration 8%

E-mailing 7%

Newsletter 1%

Split per type of site

Directories 1%

Portal 51%

Search engine 0%

Other 18%
TV-Radio 5%

Newspaper 15%

Magazine 7%

Classified 3%

Split by Economical group

Transportation 14%

Services 29%

Other 7%
Beauty - Hygiene 1%

Culture, Tourisme,
Leisure, Sports 16%

Telecom 11%

House and office
Equipement 8%

Food 5%

Distribution 2%
Clothes - Accessories 2%

Energy 1%

*Does not include Google figures

*Does not include Google figures
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In 2006 hebben talrijke adverteerders het Internet als
nieuw communicatiemiddel getest. Het gemiddeld
budget voor testcampagnes bedraagt 13.069 € en
dat van meer relevante of volledigere campagnes
bedraagt 87.233 €. Deze analyse werd gemaakt uit de
studie van 754 campagnes die via de mediacentrales
werden gerealiseerd.

Over het geheel zijn de door adverteerders aan
Internetmedia gewijde budgetten veel lager dan de
aandacht die de gebruiker aan Internet schenkt.
Volgens EIAA besteedt de gebruiker 20% van de
mediatijd aan het Internet … en volgens de Belgische
studies over investeringen neemt het Internet slecht
1,6% (IAB AdEx) tot 2,5% (CIM MDB) van de
reclamebestedingen in. Zelfs wanneer aan dit cijfer het
aandeel van de aankoop van keywords zou
toegevoegd worden (cfr. het niet aangegeven deel van
Google) blijft de wanverhouding.

104

168

134

84

66

137

30 31

<3500 € 3500 à
12 499 €

12 500 à
24 999 €

25 000 à
36 999 €

37 000 à
49 999 €

50 000 à
90 000 €

100 000 à
150 000 €

<150 000€

budget/campaigns

Test 13 069 € Complete 87 233 €

Internet 20%

Radio 29%TV 33%

Magazines 8%Newspapers 10%

Bron: EIAA - European Media Consumption Study 2005

Share of media consumption

Campaign allocation 
by budget

Share of media pressure

Bron: Off line - CIM MDB 2006, / Online - IAB Adex*, CIM MDB only

Media
IAB Adex*

+ CIM offline
CIM only**

Outdoor 7,8% 7,9%

Movie 1,0% 1,0%

Free sheets 6,1% 6,1%

Mag 9,9% 10,0%

Newspapers 24,3% 24,5%

Radio 11,3% 11,4%

TV 37,1% 37,4%

Internet 2,5% 1,6%

Total 100% 100%
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3.3. Onderzoeken
Enkele algemene mediastudies hebben een
internetluik. De belangrijkste referenties op dat vlak
zijn het Plurimedia Merken-Producten (PMP)
onderzoek van het CIM en de BIM studie van InSites.

In het algemeen kan men de internetstudies in twee
categorieën onderverdelen: "user centric" en "site
centric". De eerste categorie is gebaseerd op een
panel van internauten en extrapoleert de verkregen
gegevens. De tweede vertrekt van een meting van
het verkeer op de deelnemende websites.

Hieronder vindt u een lijst van de belangrijkste
studies die in België beschikbaar zijn, ingedeeld per
categorie en in alfabetische volgorde.

a. Onderzoek van bezoekers
BIM/InSites Consulting
Momenteel is BIM (Belgian Internet Mapping) de
meest gebruikte "user centric" studie bij de media-
agentschappen, de reclameregieën en de Belgische
sites. De studie is gebaseerd op een hybride
methodologie: een telefonische enquête bij 2.000
Belgen, de ISPA (Internet Service Providers
Association) peiling, en een online enquête bij
ongeveer 7.800 internauten die representatief zijn
voor de Belgische internetbevolking.

De variabelen die bestudeerd worden gaan van socio-
demografische profielen tot interessepunten van de
surfers, en hun manier om het internet te gebruiken.
De studie analyseert tevens de e-commerce sector,
alles wat inburgering betreft van technologieën zoals
gps, digitale fotografie, iPods, iDTV.

Top 10 site Metriweb (regular visitors)

Rank subscriber total unique total regular total visits total page 
visitors visitors requests

1 Hotmail 10 701 742 4 421 551 58 729 163 429 921 659

2 MSN Belgium 8 026 823 4 106 864 36 394 127 111 391 224

3 Skynet 5 918 867 3 026 118 18 503 017 80 289 378

4 HLN.be - 7sur7.be Website 3 429 322 1 667 776 14 744 598 79 158 283

5 Zita 3 505 819 1 639 707 9 763 014 48 281 972

6 Pages d’Or - Gouden Gids 1 805 584 1 367 314 3 602 676 24 187 590

7 Het Nieuwsblad 2 242 380 1 313 869 6 925 401 35 550 251

8 SKYBLOG 3 039 914 1 231 819 13 791 256 293 865 231

9 Kapaza 2 192 720 1 010 004 5 485 213 124 715 784

10 De Standaard Online 1 670 081 933 603 6 514 623 28 845 358
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Zij wijdt ook een deel aan de Online Banking sector,
en levert gedetailleerde profielen per site. Zij wordt
elke zes maanden bijgewerkt.

BMM/Insites Consulting
Belgian Mobile Mapping (eerste lichting november
2006) meet de bekendheid, inburgering en
gebruiksfrequentie van verschillende functies van
mobiele telefoons. Zij analyseert tevens de interesse
van de gebruikers voor en hun houding ten opzichte
van Mobile Marketing en M-Commerce. 
De methodologie berust op zowel een telefonische
als een online enquête om verzekerd te zijn van een
representatief staal van de Belgische bevolking.
Globaal genomen hebben 3.100 respondenten
deelgenomen aan deze studie..

Brand Media Monitor/TNS
Deze studie werd uitgevoerd bij een staal van
ongeveer 4.800 personen, representatief voor de
Belgische bevolking, van 15 jaar en ouder, en bestaat
uit verschillende luiken. Twee vragenlijsten ("Media"
en "Merken en Personen" werden per post verstuurd.
De vragen over het internet slaan o.a. op de
frequentie van een dertigtal activiteiten die men via
het internet uitvoert, of het soort informatie dat men
gedurende de laatste drie maanden op het internet
opgezocht heeft.

CIM-PMP, Metriweb, Metriplan, Metriprofil
De studies van CIM hebben op twee niveaus
betrekking op het internet. Op strategisch niveau,
met de studie Plurimedia Merken-Producten (PMP),
met vragen specifiek gericht naar het internet. 
Op tactisch niveau met een "site centric"
meetinstrument, Metriweb, aangevuld met de studie
Metriprofil, een online vragenlijst waarmee

sociodemografische profielen opgemaakt kunnen
worden van de sites die door het CIM gevolgd
worden.

- CIM-PMP
De referentiestudie van CIM bevat verschillende
vragen over de penetratie van internet (totaal bezoek
en bezoek de dag tevoren), penetratie van computers,
frequentie en duur van het gebruik, activiteiten op het
internet, de plaats van aansluiting, enz. De vragen
over het gebruik van internet kunnen op de website
van CIM geraadpleegd worden (www.cim.be).

- CIM Metriweb
Metriweb is het "site centric" systeem van CIM dat 
het bezoek meet op zowat 260 sites. 

Deze tool meet de unieke bezoekers door het
identificeren van de verschillende computers  die 
een site bezoeken. Hij meet ook het aantal
opgevraagde pagina's ("page requests") op een
bepaalde site. Metriweb maakt een onderscheid
tussen "unieke" bezoekers en "regelmatige" bezoekers
(met andere woorden zij die minstens twee Metriweb
sites bezocht hebben). Dit om de robots en andere
spiders uit te schakelen die de meting kunnen
vervalsen.

Met Metriweb kan het bezoek van elke site officieel
gemeten worden. Deze dienst gaat samen met een
reeks standaardrapporten, te verkrijgen op de CIM-
site (www.cim.be). Men vindt er rapporten over het
bezoek per maand of per dag, het bezoek op
verschillende delen van een site, benchmark
rapporten waarmee men kan meten welk bezoek 
een site gemeen heeft met haar voornaamste
concurrenten.
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- CIM Metriplan
Met Metriplan kan men bij een reeks sites de netto
dekking bepalen (het geheel van personen minstens
één keer bereikt via een of meerdere dragers) en de
duplicatie (het deel van de bezoekers dat
gemeenschappelijk is met verschillende sites). Deze
gegevens kunnen erg verhelderend zijn bij de
planning van projecten. Met deze tool kan men, op
basis van een zwevende periode van 12 weken, de
accumulatie en duplicatie berekenen bij meer dan 260
sites of delen van sites, gemeten door Metriweb na 7,
14, 21 en 28 dagen. Voor 2007 zou er nieuwe software
voor online mediaplanning moeten komen, nog
krachtiger dan Metriplan, waarmee de gegevens van
het profiel (zie paragraaf hieronder) verwerkt kunnen
worden in de berekening van de dekking.

- CIM Metriprofil
Dankzij MetriProfil beschikt het internet over het
sociodemografisch profiel van het bezoek van elke door
CIM gemeten site en van het medium in het algemeen,
net zoals bij alle andere door CIM gemeten media.

Metriprofil is gebaseerd op een representatief staal van
de Belgische internetbevolking (verzameld via een
online vragenlijst die gehost wordt op de sites die aan
de Metriweb studie deelnemen). De resultaten van 
deze studie laten de mediaplanner toe om het netto
mediumbereik (bezoekers) en bruto mediumbereik
(bekeken pagina's) van elke site te analyseren. Ook de
selectiviteit van deze sites voor een aantal socio-
demografische variabelen (leeftijd, geslacht) of
gedragsvariabelen (plaats van surfen, verantwoordelijke
voor de aankopen in het gezin) kan uit deze resultaten
berekend worden. Enkel de Belgische sites die lid zijn
van Metriweb kunnen deelnemen aan Metriprofil.

ComScore
ComScore is een "user centric" studie. ComScore
bestudeert de socio-demografische variabelen van
de leden van zijn panel, alsook de grootte van het
mediumbereik van alle internet sites (Belgisch of
niet). Het Belgische panel van ComScore bestaat uit
ongeveer 5.000 personen.

EIAA (European interactive advertising
association)
EIAA publiceert elk jaar een pan-Europese studie over
het mediaverbruik. Het Belgische luik van de studie
2006 sloeg op een Belgisch staal van 210
respondenten. De telefonische interviews werden
tussen 4 en 25 september 2006 afgenomen. De studie
onderzoekt verschillende kwantitatieve (penetratie,
doorgebrachte tijd, frequentie en jaarlijkse groei van
deze verschillende parameters) en kwalitatieve
(verbruik en voorkeuren) aspecten van het
mediaverbruik.

Comscore
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b. Onderzoek van de impact

MSN - Metrixlab
Microsoft Digital Advertising Solutions heeft in
samenwerking met Metrixlab voor haar cliënten
verschillende studies uitgevoerd over de impact in 
de financiële -, de energie- en de FMCG sector (fast
moving consumer goods). De internauten werden
gerekruteerd via banners op MSN en het Windows
Live platform. Test- en controlegroepen worden
bepaald op basis van een traceertechnologie die
gebruik maakt van cookies.

De bestudeerde variabelen: herkenning (top of mind,
spontaan en met hulp), de koopintentie, de
toewijzing maar ook een reeks parameters die de
adverteerder bepaalt.

Webimpact / Skynet
Deze barometer van de impact van online reclame
werd ontwikkeld door ANT Research voor de Skynet
regie. Webimpact wil de impact van online campagnes
beter begrijpen, een databank met cases opbouwen
en deze leerschool aanwenden om de impact van
toekomstige campagnes te vergroten. Om dit te
bewerkstelligen heeft de rekrutering plaats na een
campagne op de site van Skynet met banners en
slogans. Dit leidt tot een online enquête (ongeveer
1.500 respondenten per keer). De parameters die
bestudeerd worden: herkenning (spontaan en met
hulp), de toewijzing en de verschillende aspecten van
de perceptie van de boodschap. Zeventien
adverteerders hebben al deelgenomen aan zo'n
Webimpact via 20 campagnes. Deze adverteerders zijn
afkomstig uit diverse sectoren zoals FMCG, transport,
energie, financiële diensten, media, distributie...

c. Studies van de investeringen
Ad Relevance / Nielsen-Netrating
Het gaat om een dienst, waarop men zich kan
abonneren, en die continu de reclamecampagnes
volgt die op de Belgische internetsites verspreid
worden. Ad Relevance is een dienst die per opdracht
werkt, en die informatie biedt over de adverteerders
en de lopende campagnes, de formaten en de
gebruikte sites, alsook een vage schatting van het
aantal impressies en van het budget per campagne.

IAB AdEx
Deze studie van IAB meet de online publicitaire
investeringen op basis van de bruto tarieven. De
investeringen worden in zes categorieën verdeeld:
Display Advertising, E-mailing, Content Integration,
Newsletters, Keywords en Other. In 2007 heeft de
studie een nieuw luik ontwikkeld om de investeringen
in de "Classified" (zoekertjes) te meten, de "Directories"
(gidsen) en de jobsites. Dit om een vergelijking
mogelijk te maken met de cijfers bekendgemaakt door
de IAB van andere landen (UK, ...).

d. Andere studies

ISPA/InSites Consulting
ISPA (Internet Services Providers Association), de
vereniging van de leveranciers van internettoegang,
publiceert in samenwerking met Insites Consulting
statistieken over de internetaansluitingen in ons land.
De studie houdt rekening met zowel de privé- als
professionele aansluitingen.
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3.4 Online reclame 
en de wetgeving

In tegenstelling tot de gevestigde mening is het
internet geen wettenloze zone waar alles zomaar
toegestaan is. De online reclame is onderworpen aan
een strikt afgelijnd juridisch kader: diverse wetten,
zowel Belgische als Europese, reglementeren haar,
terwijl een volop in ontwikkeling zijnde jurisprudentie
steeds meer verwijzingspunten biedt over praktijken
die al dan niet getolereerd worden.

a. De wet en de interactieve
marketing
In België zijn dit de voornaamste wetteksten met
betrekking tot de interactieve marketing:

- de Wet van 14 juli 1991 betreffende de 
handelspraktijken en de voorlichting en 
bescherming van de consument (wet op 
bescherming van de consument of WBC) ;

- de Wet van 8 december 1992 tot bescherming 
van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van 
de verwerking van persoonsgegevens 
(wet op de privacy);

- de Wet van 11 maart 2003 betreffende bepaalde 
juridische aspecten van de diensten van de 
informatiemaatschappij (wet op de e-commerce);

- de Wet van 13 juni 2005 betreffende de 
elektronische communicatie 
(wet op de elektronische communicatie);

- de Wet van 26 juni 2003 betreffende het 
wederrechtelijk registreren van domeinnamen ;

Hierbij dient genoteerd te worden dat specifieke regels
van toepassing kunnen zijn naargelang het voorwerp
van de betrokken advertentie. Dat is bijvoorbeeld het
geval bij kansspelen, medicijnen, tabak, alcohol, enz.
Men moet ook rekening houden met de auteurs- en
merkenrechten, met beeldrechten, personenrecht,
rechten van minderjarigen, eerbied voor de goede
zeden, grondwettelijke rechten, enz.

De meeste van deze wetten werden in de loop der
laatste jaren aangepast conform de Europese
wetgeving, of zijn zelfs exclusief het resultaat van
initiatieven van de Europese wetgever.

De principes met betrekking tot de publicitaire
aspecten bedoeld in de hierboven genoemde wetten,
slaan voornamelijk op de relatie bedrijf-consument
(BtoC). Zij zijn van dwingend recht zodat bijvoorbeeld
een contractuele afwijking ten voordele van het bedrijf,
door deze laatste niet zal kunnen afgedwongen worden
ten aanzien van de beschermende partij.

De wet op de bescherming van de consument (WBC) 
en de wet van 8 december 1992 zijn van toepassing op
alle reclame in het algemeen, en slaan dus zowel op
"offline" als "online" reclame. Daartegenover slaan de
wetten van 11 maart 2003 en 13 juni 2005 in het
bijzonder op de elektronische publiciteit en zijn zij 
dus niet van toepassing op enige vorm van "offline"
marketing.

a.1. WBC

De WBC kan beschouwd worden als de basistekst
betreffende de reclame. Zij bevat een hele reeks
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definities die onmisbaar zijn om een communicatie
met publicitaire doeleinden een wettelijke context te
geven, zoals "reclame" en "vergelijkende reclame".

De artikels 93 en 94 WBC verbieden op algemene wijze
elke daad die indruist tegen de eerlijke
handelspraktijken, en die schadelijk kan zijn voor de
belangen van andere verkopers of de gebruikers.

Hoofdstuk IV van de WBC is in het bijzonder gewijd
aan de reclame en regelt met name de vergelijkende
en bedrieglijke reclame, de basisgegevens die elke
reclameboodschap moet vertonen, de verboden, de
sancties, en de te volgen procedures ingeval van
inbreuken, enz..

Een wetsvoorstel  dat de 2005/29/CE richtlijn van 11
mei 2005 met betrekking tot de handelspraktijken
omzet en  sommige bepalingen van de WBC wijzigt,
werd onlangs goedgekeurd door de Kamer van
Volksvertegenwoordigers. Het voorziet met name dat
de oneerlijke handelspraktijken en reclame voortaan in
eenzelfde hoofdstuk gereglementeerd worden
(hoofdstuk VII).

a.2. De Wet op de Privacy

Elke "verwerking van gegevens met persoonlijk
karakter" is aan strenge voorwaarden onderworpen.
Het toepassingsveld van deze wet is erg ruim. 
Elke inzameling en verwerking van persoonlijke
informatie van een fysieke persoon zoals de naam, 
de leeftijd, geslacht, enz. is dus onderworpen aan de
voorwaarden van deze wet. Een elektronisch adres
(met uitzondering van generische adressen zoals
info@bedrijf.be), een nummer van een mobiele
telefoon worden beschouwd als gegevens met een
persoonlijk karakter.

En dus, als de reclameboodschap tot doel heeft
informatie te verzamelen of op enigerlei wijze te
verwerken in de zin van de Wet op de privacy, dan moet
de boodschap een reeks elementaire gegevens
bevatten, waarvan de belangrijkste zijn: de naam en
adres van de verantwoordelijke voor het verwerken van
de gegevens, het doel van de verwerking, ... Bovendien
is er geen enkele verwerking toegestaan zonder de
toestemming van de persoon wiens gegevens verwerkt
worden. Bij betwisting ligt de bewijslast, om aan te
tonen dat een dergelijke toestemming gegeven werd,
bij de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking.

a.3. De Wet op de elektronische handel

Hier is het toepassingsgebied breder dan bij de wet op
de bescherming van de consument, want niet alleen
communicatie die de verkoop van producten en diensten
tot doel heeft, moet de bepalingen van deze wet
respecteren,  ook communicatie die de promotie van het
imago van het bedrijf tot doel heeft. De wet beoogt het
waarborgen van  de grootste transparantie in zijn relaties
met bedrijven die reclameboodschappen willen
rondsturen. En dus moet de elektronische communicatie
verplicht een reeks gegevens bevatten en is zij aan
expliciete verboden onderworpen.

Sinds de programmawet van 9 juli 2004 is de expliciete
vermelding dat het om reclame gaat niet meer
systematisch vereist. Een dergelijke verplichting blijft
enkel bestaan wanneer uit de advertentie niet duidelijk
en ondubbelzinnig blijkt dat het om een reclame gaat.

a.4. De Wet op de elektronische communicatie

De Wet op de elektronische communicatie verplicht de
uitgevers van websites die cookies gebruiken, om de
toestemming van de gebruiker te verkrijgen en 
dit voorafgaandelijk aan de verwerking ervan.
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b. De interactieve marketing 
en de Wet

In de mate waarin alle hieronder opgesomde vormen
van interactieve marketing de promotie van producten
en diensten tot doel hebben, dienen de bepalingen van
de WBC bij al deze vormen van marketing in acht
genomen te worden.

De Wet op de elektronische handel is eveneens van
toepassing op het merendeel van deze vormen van
marketing.

De bepalingen zoals vermeld in de Wet op de privacy
en de Wet op de elektronische communicatie die tot
doel hebben bepaalde aspecten van de privacy te
beschermen, zullen van toepassing zijn zodra de
reclameboodschap de verwerking van persoonlijke
gegevens en/of het gebruik van cookies met zich
meebrengt.

b.1. Website & « display advertising »

De website zelf is in principe enkel onderworpen aan
de Wet op de elektronische handel in het geval hij de
promotie van producten, diensten of het imago van
een bedrijf voorstelt, of van een organisatie of een
persoon, wat bij praktisch alle commerciële sites het
geval is. Sommige mededelingen die op de website
voorkomen en verwijzen naar andere sites, die zelf
publicitair zijn, zoals domeinnamen, e-mailadressen of
hypertekst, kunnen ontsnappen aan de verplichtingen
van de Wet op de elektronische handel, op
voorwaarde echter dat deze links op onafhankelijke
manier tot stand gekomen zijn en, in het bijzonder,
zonder financiële tegenprestatie van de adverteerder.

Andere communicatie met een duidelijk publicitair
karakter, zoals de "display advertising" (de banners, de
interstitiële boodschappen, de "pop-ups", enz.), maar
ook het gebruik van metatags, gratis of tegen betaling,
van hyperlinks, kunnen beschouwd worden als
commerciële communicatie, onderworpen aan de Wet
op de elektronische handel.

b.2. Email marketing/Mobile marketing

Verder worden e-mails, sms, mms, "chats",
videoconferenties of boodschappen - achtergelaten 
op  antwoordapparaten van telefoons -  eveneens
gekwalificeerd als "elektronische post" bij Wet op 
de elektronische handel onderworpen aan een 
speciaal regime.

Geen enkele elektronische post mag geadresseerd
worden zonder de voorafgaandelijke en specifieke
toestemming van de bestemmeling. Dit systeem van
"opt-in" is een reactie op het fenomeen van
"spamming" of "pollupostage", dat wil zeggen het
massaal verzenden van niet-gewenste reclame. 
Een koninklijk besluit van 4 april 2003 voorziet echter 
in twee uitzonderingen op deze vereiste : enerzijds voor
reclame geadresseerd aan bestaande klanten, onder
welbepaalde voorwaarden en anderzijds voor reclame
geadresseerd aan rechtspersonen.

Buiten de gevallen waarin voldaan wordt aan de
voorwaarden om te genieten van de bij wet
vastgelegde uitzonderingen, vormt het "opt-in"
systeem in de praktijk een reëel probleem voor de
dienstverlenende bedrijven in de elektronische
publiciteitssector: hoe kan men immers op een
wettelijke manier voorafgaandelijke toestemming
verkrijgen, als men niet eerst langs de telefoon of
klassieke mail mag gaan? Elk eerste contact via

IABbook07_nl_v1.qxd  29/05/07  15:59  Page 033



3
. 
H

e
t
 i
n
t
e
r
a
c
t
ie

v
e
 l

a
n
d
s
c
h
a
p
 i
n
 B

e
l
g
ië

034

elektronische weg dat tot doel heeft de expliciete
toestemming van de bestemmeling te verkrijgen kan
immers opgevat worden als een verboden publiciteit,
omdat de bestemmeling niet voorafgaandelijk akkoord
ging met deze eerste contactname.

In een rondschrijven van 1 oktober 2004 heeft de
Minister van Economie, zich baserend op een vonnis 
van de Rechtbank van Nijvel op 26 november 2003,
bevestigd dat het zenden van een eerste elektronische
mail ("kwalificatie-e-mail"), niet in strijd is met de
bepalingen van de Wet op de elektronische handel, 
mits bepaalde voorwaarden in acht genomen worden.

Verder moet de publicitaire e-mail op een duidelijke
en begrijpelijk manier aangeven welke mogelijkheden 
er bestaan om zich te verzetten tegen het ontvangen
van zulke publiciteit in de toekomst, en moet men een
efficiënte manier aanbieden om dit recht op
elektronische wijze uit te oefenen.

b.3. « Viral marketing »

De communicatie bij virale marketing is vaak "verhuld"
in een humoristische of ludieke vorm, wat ertoe kan
leiden dat de publicitaire aard van de boodschap soms,
althans in de beginfase, verborgen is. 

Als het publicitaire karakter niet onmiddellijk bij
ontvangst van de boodschap op een ondubbelzinnige
wijze blijkt, dan moet die boodschap verplicht de
vermelding "reclame" dragen. Wanneer de
bestemmeling uitgenodigd wordt om de boodschap bij
zijn kennissen rond te dragen en, door dit te doen, de
adverteerder hiervan een kopie bezorgt, mag die laatste
de aldus bekomen adressen niet gebruiken voor direct
marketing reclamecampagnes. In het algemeen mogen

deze adressen, bij gebrek aan toestemming van hun
eigenaars, evenmin gebruikt worden voor andere
marketing doeleinden dan die van de direct marketing,
bijvoorbeeld voor het opstellen van statistieken.

b.4. « Gamevertising »

Bij deze gangbare vorm van virale marketing zijn grosso
modo dezelfde regels van toepassing.

Verder moet men ook rekening houden met de regels
die van toepassing zijn bij spelen en wedstrijden in 
het algemeen. De voor publicitaire doeleinden
georganiseerde spelen zijn dan ook onderworpen aan
artikel 23, 10° WBC. Aldus mogen zij bij de gebruiker 
niet de hoop of de zekerheid opwekken dat hij door
toeval een product een dienst of enig voordeel
gewonnen heeft of zou kunnen winnen.

b.5. « Search engine marketing »

Vermits het hier gaat om een communicatie in de 
zin van de Wet op de elektronische handel, is die 
laatste van toepassing van zodra het gebruik van
referenceringstechnieken (bijvoorbeeld "trefwoorden" 
in het adres en pagina's van de website, metatags,...)
vanwege de adverteerder beschouwd wordt als een
publiciteit.

Wanneer daarentegen de zoekresultaten die de
zoekmachines tonen, op een onafhankelijke manier tot
stand gekomen zijn en zonder financiële tegenprestatie
van de adverteerder, zijn de zoekmachines zelf niet
onderworpen aan de Wet op de elektronische 
handel. Dat is echter anders wanneer de zoekmachine
de adverteerder tegen betaling een gunstigere
referentie aanbiedt.
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4. Concept en boodschap

4.1 Interactief creëren

Gooit het Internet de manier waarop we een
reclameboodschap bedenken, overhoop? En zal het
digitale tijdperk de creatieven verplichten om hun
beroep opnieuw te leren? Een dubbele vraag vereist
een dubbel antwoord.

Ja, omdat de nieuwe media het verleden niet van 
tafel vegen en kunnen profiteren van de ervaring die
de creatieve ontwerpers in andere media hebben
opgedaan. Zelfs voor het Internet of voor de mobiele
telefoon blijft het befaamde adagio “AIDA” van
toepassing: om welke site of interactieve campagne
het ook gaat, het komt er altijd op neer om de
aandacht van de consument te vangen, een Interesse
voor een product of een dienst bij hem op te wekken,
zijn verlangen (Desire) verder aan te wakkeren en
uiteindelijk tot een Actie over te gaan. "New world,
same rules."

Neen, omdat de nieuwe media in hun essentie zelf een
nieuwe dimensie toevoegen die de bestaande
spelregels overhoop gooit: de interactiviteit, of dus de
mogelijkheid voor de consument om een inhoud te
beïnvloeden.

De opkomst van deze “derde dimensie” in
reclamepraktijken houdt zowel onuitgegeven
opportuniteiten als nieuwe beperkingen verborgen. 
Nu hebben merken en adverteerders de mogelijkheid
om een veel nauwere en persoonlijkere relatie aan te
knopen met de consument, om veel dieper te peilen
naar zijn verwachtingen en verlangens en om hem 
veel overtuigender aan te spreken dan de industrie in
het verleden ooit heeft kunnen doen.

Interactiviteit opent dus nieuwe perspectieven en
tegelijk ook nieuwe uitdagingen, die we niet mogen
onderschatten. Fundamenteel zorgen de nieuwe media
voor een hernieuwd evenwicht in de relaties tussen de
adverteerder en de consument. Die laatste neemt er niet
langer genoegen mee dat hij de hem toegezonden
berichten passief moet verwerken. Hij gaat steeds
volwassener om met zijn mediaconsumptie: ik informeer
me, ik vind iets goed, ik koop, ik communiceer met mijn
vrienden... waar ik wil, wanneer ik wil en hoe ik wil.

De grenzen van het verleden vervagen. Er komt een
nieuwe wereld waaraan de adverteerders moeten
wennen om met die nieuwe almachtige consument te
kunnen omgaan. Maar even concreet nu. Welke zijn die
creatieve domeinen die de nieuwe media aanboren?

4.2 User Generated
Content / Web 2.0
Het Web 2.0 is een concept dat al in 2004 door Tim
O’Reilly werd uitgewerkt. In zijn oorspronkelijk artikel
stelt de Amerikaanse uitgever dat het Internet veranderd
is. Er zijn heel wat verschillen tussen de eerste generatie
webtoepassingen en de sites die na het uiteenspatten
van de internetzeepbel zijn opgedoken. De nieuwe
diensten, aldus O’Reilly, hebben gemeenschappelijke
kenmerken die het netwerk een nieuw gezicht geven.
Het “Web 2.0” is noch een programmeertaal, noch een
zuiver wetenschappelijke theorie: het gaat meer om een
geheel van tendensen die u empirisch op het net kunt
vaststellen. Hoe dan ook is dit paradigma niet
oninteressant en helpt het om bepaalde belangrijke
bewegingen die het Internet vandaag bezighouden,
beter te begrijpen.
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Voor de vakmensen uit de communicatie houdt het Web
2.0 drie belangrijke evoluties in:

- De sterke groei van inhoud, geproduceerd door de
gebruiker. Diensten van het type Web 2.0 zijn gebaseerd
op de massieve en gedecentraliseerde deelname van
duizenden internetgebruikers. Zij brengen gratis hun
creativiteit, expertise en kritische geest aan… ten
voordele van de hele gebruikersgemeenschap (de
aanhangers van Web 2.0 zien er, al dan niet terecht, 
een nieuwe vorm van collectieve intelligentie in). 
Enkele voorbeelden: surfers geven hun mening op hun
persoonlijke blog, delen hun foto’s op Flickr, hun
videobeelden op YouTube, hun bookmarks op
Del.icio.us … We maken de overgang van een Internet
dat men verbruikt, naar een Internet dat men zelf maakt.
In deze nieuwe filosofie is het Web niet langer een
bestemming, maar een doel, een platform waar
gebruikers van ideeën wisselen en ze klasseren 
(een “tagging” systeem waar internetgebruikers vrij
sleutelwoorden kunnen toekennen aan hun
videobeelden, foto’s, favorieten, …) en zelfs hun ideeën
kunnen combineren (“mash-up”).

Voor marketeers heeft deze “user generated content”
(door de gebruikers gecreëerde inhoud) op het Web 2.0
een dubbel gevolg.

- Het doelpubliek versplintert. Hoewel het
internetverkeer verder blijft samenvloeien in grote
punten zoals portals en algemene informatiesites, toch
hebben steeds meer surfers de neiging om te
fragmenteren tussen een veelvoud aan andere sites,
blogs en toepassingen. Dat is het principe van de “Long
Tail” (“lange sleep” in het Nederlands), dat door
journalist Chris Anderson werd onthuld in zijn
gelijknamige boek.

- De machtsverhouding tussen de adverteerder en de
consument verandert. Als informatiemaker heeft de
surfer het over alles en nog wat op het net... inclusief de
dagdagelijkse producten en diensten. Indien hij niet
tevreden is over zo’n product of dienst, kan de
internetgebruiker zijn ongenoegen makkelijk uiten en
snel zijn mening via mond-aan-mondreclame op het
Internet verkondigen (die een zoekmotor als Google
vervolgens nog sneller kan versterken). Dit nieuwe
paradigma creëert nieuwe machtsverhoudingen in de
relatie tussen een merk en haar consumenten.
Marketeers waren het gewend om
eenrichtingsboodschappen te brengen, maar zullen
voortaan moeten leren spreken met hun doelgroep,
rekening houden met hun reacties (in het bijzonder bij
de opinieleiders), en waken over wat er in blogs over
hun producten of diensten wordt verteld.

- De opkomst van nieuwe informatietransportkanalen
zoals RSS (zie hoofdstuk 5), waarmee verschillende
informatiebronnen binnen één en dezelfde interface
kunnen worden gecentraliseerd of geconcentreerd. In
tegenstelling tot het “klassieke” surfen, waar de surfer
de informatie die hij zoekt, zelf naar zich toe haalt (“pull
media”), is RSS een “push” formaat: zodra de bezoeker
op een RSS-stroom is geabonneerd, "duwt" de uitgever
nieuwe inhoud naar hem toe, die geactualiseerd wordt
in het RSS-programma van de bestemmeling.

- Technologieën als Ajax die de ervaring van de surfer
verrijken. Ajax is een heel nieuwe methode om pagina’s
te ontwerpen. Om nieuwe gegevens op te vragen,
moet niet langer de volledige pagina worden afgehaald
(met andere woorden, stukjes inhoud binnen een
pagina kunnen autonoom worden aangepast via
onafhankelijke opvragingen die naar de server worden
gestuurd). Via deze “asynchroniciteit” zijn veel
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complexere interacties mogelijk tussen de interface en
zijn gebruiker, wat zich zal vertalen in een betere
“ervaring” voor de gebruiker.

4.3 Online campagne
Vandaag kunnen de meeste adverteerders geen
communicatiestrategie meer bedenken zonder te
steunen op het Internet. Doorgaans vertaalt het
gebruik van nieuwe technologieën zich in de eerste
plaats door een website die een product of een
dienst voorstelt aan de surfers. In een tweede fase wil
men logischerwijze meer publiek lokken naar deze
site. De meest gebruikte basistools om dit te
realiseren zijn banners, e-mail en de aankoop van
sleutelwoorden. Zo kan een bannercampagne
bijvoorbeeld twee doelstellingen beogen: ofwel
naambekendheid genereren rond een product of een
dienst (zoals bij affiches), ofwel meer trafiek
genereren naar een site. In dit laatste geval moet de
bannering niet alleen een boodschap oproepen die
aanmoedigt tot klikken (“call to action”), maar die ook
een doeltreffende welkompagina oproept (“landing
page”) die de oorspronkelijke belofte nakomt (de
adverteerder levert effectief de informatie die hij in
de banner aankondigt) of die de surfer aanzet om
meer informatie te zoeken over een product, om zijn
persoonlijke gegevens mee te delen (om later
bijvoorbeeld een newsletter te ontvangen), of zelfs
om online aan te kopen. Noteren we nog dat
bannering momenteel in een standaard wordt
gegoten (omvang en volume van een bestand), die
door het Interactive Advertising Bureau wordt
opgesteld en door alle marktspelers wordt erkend.

4.4 Virale marketing

Virale marketing kunnen we omschrijven als de
elektronische evenknie van mond-aan-mondreclame:
in plaats van passief blootgesteld te worden aan een
medium, wordt de consument nu zelf de drager om
een reclameboodschap te verspreiden. De voordelen
zijn van economische (de verspreiding van een
campagne is gratis) en sociologische aard: de moderne
consument is minder gevoelig voor de traditionele
media en steunt steeds meer op de mening van zijn
sociale netwerk (collega's, vrienden, ouders...). Dat lijkt
steeds meer zijn eerste informatiebron te worden, en
dus ook zijn eerste aankoopbepalende omgeving.
Virale marketing biedt een antwoord op de groeiende
onverschilligheid ten opzichte van reclame... maar de
surfer moet wel aanvaarden om u een deel van zijn
aandacht te schenken, en vervolgens uw woordvoerder
te worden in zijn omgeving. 

Virale marketing is niet zo’n exacte “wetenschap” als
een TV-spot of een volle pagina in een dagblad. Om dit
goed te gebruiken, hebben specialisten dan maar een
reeks "best practices" op een rijtje gezet, die wij
hieronder samenvatten.

1. Bepaal de interesse van de consument.
Hoe goed ook de inhoudelijke kwaliteit van uw creatief
materiaal, surfers zullen pas aanvaarden om deze
boodschap te verspreiden als ze er ook een echt en
onmiddellijk tastbaar voordeel uit kunnen halen. Dat
voordeel kan op diverse manieren worden vertaald:

- Humor en het tweede niveau (maar let toch op: zoals
Pierre Desproges al zei, kan u met alles lachen, maar
niet met iedereen);
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- Het nut, bijvoorbeeld in de vorm van kortingbonnen,
gratis stalen of software en toepassingen die het leven
van de surfer vergemakkelijken (klassieke voorbeelden
zijn de zoekmotor Google, de alternatieve browser
Firefox en de telefoniesoftware Skype);

- De zonderlinge en ontluikende kant, dit wil zeggen
het plezier en de verrassing om iets vreemds en
ongewoons te ontdekken, wat men nog nooit eerder
heeft gezien. Herinner u de spreekwoordelijke
uitdrukking van John B. Bogart, hoofdredacteur van de
New York Sun: “When a dog bites a man, that is not
news, because it happens so often. But if a man bites a
dog, that is news.”

Om de juiste beloning te vinden, moet u in detail het
profiel van uw doelgroep kennen, met hun smaken,
gewoonten, communicatiekanalen (gebruikt uw
publiek e-mail of eerder instant messaging?), … 
Deze detailbeschrijving van uw doelpubliek is een
onvermijdelijke stap: de internetgebruikers zijn echt
wel de "laatste beslissingnemers" inzake het succes 
van een virale campagne. Indien zij weigeren de
boodschap te verspreiden, wordt uw project een
mislukking. Te onthouden dus: niet het creatieve
agentschap of de adverteerder moet zich kunnen
vinden in het concept van een virale campagne, maar
wel degelijk de consument zelf.

2. Ga op zoek naar de raakvlakken met uw
doelgroep. Om uw campagne uit de startblokken te
laten schieten, moet u een “seeding” uitvoeren, wat
zoveel betekent als uw creatief materiaal verspreiden
op plaatsen waar consumenten hun inhoud
uitwisselen (blogs, forums…). Verder moet u ook de
“opinieleiders” lokaliseren. Hen moet u absoluut
bereiken om een “buzz” op te wekken bij de andere

surfers. Vermelden we nog dat dit een permanente
inspanning vergt, die nog enkele weken na de
officiële start van de campagne moet verder gaan.

Het Web 2.0 vertegenwoordigt hier een
verpletterende trend die u niet mag verwaarlozen.
Naast de blogs vindt u er ook diensten als YouTube
(delen van videobeelden), Flickr (delen van foto’s),
Del.icio.us (bookmarks)… Gecombineerd kunnen
deze nieuwe kanalen een krachtige hefboom vormen
om trafiek te genereren.

3. Concentreer u op meetbare parameters.
Hoewel een virale campagne altijd enkele
onbekenden in zich bergt, kunnen (en moeten) een
aantal parameters toch al bij de start worden bekeken.
Enkele voorbeelden: hoe groot moet de kritische

Virale marketing 

Het agentschap Emakina ontwierp voor Volkswagen
het concept VW EscapeTV (www.vwescape.tv). 
Dit is een voorbeeld van een campagne die virale
Marketing en “Web 2.0” georiënteerde platformen
gebruikt voor één merk. VW EscapeTV is een
podcasting televisiezender die in amper drie weken
tijd meer dan 100.000 bezoekers aantrok.
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massa consumenten zijn opdat uw boodschap zich
zonder inspanningen verspreidt? En welke doelstelling
heeft uw campagne: de verkoop verhogen,
kennismaken met een merk, of de trafiek naar een site
stimuleren?

4. Meet de resultaten. Marketeers beschikken
vandaag over een arsenaal aan middelen en tools om
de impact van een virale campagne te evalueren. 
Zo kan u oplossingen gebruiken die het aantal
bezoekers meten (WebTrends of Google Analytics bv.),
maar ook gespecialiseerde diensten zoals BlogPulse
(www.blogpulse.com), Technorati
(www.technorati.com), of Google BlogSearch
(www.google.com/blogsearch). De twee laatste
genereren bovendien ook RSS-stromen, waarmee u
bijna in real time de evolutie van een gerucht in de
blogosfeer kan volgen.

5. Lieg niet. U kan het internetpubliek maar beter 
niet voorliegen. Indien uw virale project bijvoorbeeld
de kaart van de parodie en spot trekt, moet dit laatste
meteen aantoonbaar zijn en mag niet de minste twijfel
bestaan over de aard van de boodschap. Dergelijke
houding is niet alleen schadelijk voor uw
product/dienst, maar ook verboden door de wet.

4.5 Tribale marketing
Tribale marketing kunnen we omschrijven als een
strategie die sociale groepen of gemeenschappen
(communities) rond producten of diensten wil
aanmaken. Door zich in te spannen om links te creëren
tussen de consumenten, versterkt de adverteerder
indirect hun aantrekking, hun gevoel om bij bepaalde
waarden te passen die rond een merk leven. Dat laatste

wordt dan een ervaring die de productervaring
(“product experience”) en de aankoopdaad (“shopping
experience”) tegelijkertijd voorbijgaat en omarmt.
Sommige tribale marketingspecialisten geven ook
volmondig toe dat het product of de dienst zelf in dat
geval minder belangrijk is dan de band met dat product
of die dienst. Tribale marketing neemt dan ook nota van
deze kentering, die de socio-professionele omgeving
(vrienden, collega’s en zelfs internetcontacten) de
traditionele kanalen ziet vervangen als voornaamste
aankoopbepalende factor voor de consument.

Een gemeenschap kan op twee manieren 
worden opgebouwd:

- Ex nihilo, door een gemeenschappelijk platform op 
te richten waar internetgebruikers elkaar kunnen
ontmoeten en communiceren.

Dogs on the block

In deze community kunnen hondeneigenaars nieuwe
ideeën opdoen om wandeltrajecten uit te stippelen
met hun gezelschapsdier. Maar u kan er ook uw eigen
tochten aan toevoegen, of uw hond voorstellen, of
andere eigenaars ontmoeten… en via de site gratis
stalen ontvangen van het hondenvoermerk Beneful.
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voorgestelde spel weet te smaken, zal hij al snel
geneigd zijn om zich meteen ook voor een
newsletter in te schrijven.

4.7 Search Engine
Marketing
Het aantal beschikbare websites op internet heeft
zo’n vaart genomen dat zoekmotoren al snel een
absolute noodzaak werden voor de gebruikers. Uit de
populariteit van deze zoekmotoren en uit het belang
voor de bedrijven van een goede plaatsing binnen de
zoekresultaten is Search Engine Marketing geboren.

- Door “spontane generatie”. Uit eigen initiatief knopen
de surfers banden aan binnen op interessepolen
gebaseerde gemeenschappen. Dit fenomeen is namelijk
duidelijk merkbaar binnen blogplatformen of sociale
netwerken als mySpace (dat al snel onontkoombaar is
geworden voor de spelers in de muziekindustrie). De
marketeer kan groepjes gepassioneerden opzoeken en
een dialoog met hen opstarten.

Beide aanpakken kunnen gecombineerd worden om
de resultaten nog te optimaliseren.

4.6 Gamevertising

Zowel in de reële als in de virtuele wereld is een
spelletjeswedstrijd een goede manier om de interesse
van de consument te wekken. De nieuwe technologieën
voegen nog een extra dimensie toe aan deze
communicatiewijze: interactiviteit, betrokkenheid van
de consument en een langer contact met het merk
behoren tot de voornaamste troeven van gamevertising
in een mediaplan. Nog twee andere belangrijke
aspecten zijn:

- Het virale effect. Internetspelletjes zijn een mooi
voorbeeld van mond-aan-mondreclame, vooral indien
er ook nog attractieve elementen in zitten. Stop dus
zeker een "tell a friend" module in uw spel, waarmee
spelers hun vrienden kunnen uitnodigen. Of beter nog:
waarom vraagt u de bezoekers niet om teams te
vormen om te kunnen deelnemen?

- Informatie verzamelen. Gamevertising kan een
extreem doeltreffende techniek zijn om gegevens over
de gebruikers – met hun uitdrukkelijke goedkeuring
(opt-in) – te verzamelen. Indien de surfer het

Thalys

Thalys wou promotie voeren voor Aken als kerstbes-
temming tijdens de eindejaarsfeesten. Het door het
agentschap iFood bedachte spel stelde u voor op de
kerstbal te klikken en vervolgens een quiz op te los-
sen. De antwoorden kon u op een specifieke minisite 
vinden (www.mijnkerstmarkt.be).
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Basis van Search Engine
Marketing

De zoekmotoren geven over het algemeen twee
resultatenlijsten weer, op basis van één of meer
trefwoorden door de bezoeker gekozen.

De eerste lijst bevat de “organische” of “natuurlijke”
resultaten van de zoekmotor, rechtstreeks afkomstig
van de zoekmotor. De tweede lijst is daarentegen zuiver
commercieel en geeft slechts gesponsorde links van
ondernemingen weer.

Het doel van Search Engine Marketing is om een
website de best mogelijke visibiliteit op beide lijsten te
garanderen. En hieruit worden dan weer de twee
bestanddelen van Search Engine Marketing afgeleid:
organische verwijzing (“Search Engine Optimalisering” -
SEO) die als doel heeft om een website zo hoog
mogelijk in de resultatenlijst te plaatsen door op de
website zelf te werken en door de aankoop van
trefwoorden op de zoekmotoren (“Keywords buying”,
“Search Engine Advertising SEA” of “Pay For Listing
PFL”) die de aanwezigheid van hun klanten in de lijst
van gesponsorde links waarborgt.

Toepassing van Search 
Engine Marketing
De trefwoorden: de eerste onmisbare stap
De eerste stap van elke campagne van Search Engine
Marketing is het onderzoek en de analyse van de
trefwoorden. Het gaat erom alle woorden en combinaties
van woorden te identificeren die een potentiële klant kan
gebruiken om te vinden wat de website van de
onderneming voorstelt. Het resultaat van dit werk leidt

tot het opstellen van de lijst van de meest relevante
trefwoorden. 

Dit werk zou best tijdens de opstartfase van de 
website verwezenlijkt worden. Een nauwkeurig zicht 
op de belangrijke trefwoorden blijkt immers nuttig 
bij het opstellen van de inhoud van een site. 
Aangezien zoekmotoren de gehele webpagina inhoud 
in aanmerking neemt, zal een tekst die rijk is aan
trefwoorden veel efficiënter zijn in de organische
verwijzing dan een andere tekst die weinig of geen
belangrijke trefwoorden bevat. 

Na het opstellen van de lijst met trefwoorden 
verlopen beide processen – organische verwijzing en
aankoop van trefwoorden – volledig verschillend.

SEASEO

SEA
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Organische verwijzing (SEO)
Met organische verwijzing wil men de site van een
onderneming zo configureren dat hij aan de
zoekmotor alle vereiste inlichtingen verstrekt om
correct en voordelig in het databestand opgenomen
te worden. 

De positie binnen de onderzoeksresultaten is
afhankelijk van de kwaliteit van dit werk.

Op basis van de geselecteerde trefwoorden begint het
optimaliseringswerk van de webpagina’s (aanpassingen
van de code, aanvullende inhoud, navigatiewijzigingen,
herziening van de serverconfiguratie...), de manuele
registratie in de zoekmotoren en het belangrijke werk
van opvolging, rapportering en onderhoud. Organische
verwijzing wordt op lange termijn uitgevoerd, vraagt
een continu werken op de website van de
onderneming en houdt in dat pas na één tot twee
maanden resultaten kunnen bekeken worden. 

De tijd tussen het invoeren van de toepassing en het
verkrijgen van de resultaten kan opgevuld worden 
door het inlassen van een campagne op de lijst met
gesponsorde links.

Organische verwijzing heeft een rechtstreeks effect op
doelgericht webverkeer met bijgevolg een duidelijke
verbetering van de return on investment.

Gesponsorde links 
(Keywords buying of SEA)

In tegenstelling tot organische verwijzing is het
invoeren van de campagne met gesponsorde links
een veel sneller proces met rechtstreekse impact op
het websiteverkeer. Geen enkele wijziging van de
website is nodig, zelfs niet wanneer men overweegt
om specifiek ontworpen pagina’ s aan te maken om
het conversiegehalte te verhogen. Eveneens is een
zeer nauwkeurige geografische bestemming
mogelijk. 

De advertenties worden eveneens op basis van de
trefwoordenlijst opgesteld en vervolgens online
geplaatst in de zoekmotor(en). De vergoeding van
de zoekmotor gebeurt op basis van de effectief
gegenereerde basiskliks op de gesponsorde links
naar de websites. Aangezien de tarieven op het
principe van opbod gebaseerd zijn en dus
verschillen volgens de vraag voor dit of dat
trefwoord, is het opvolgingswerk hier eveneens zeer
belangrijk: de positie van de resultaten zal immers
variëren in functie van de concurrentie. 

Een campagne van gesponsorde links wordt
voornamelijk aangewezen als ondersteuning van
een gerichte promotiecampagne en tijdens de
(her)lanceringsfase van sites om de wachttermijnen
bij organische verwijzing te overbruggen. 

Op lange termijn en op ideale wijze gekoppeld aan
organische verwijzing, maakt een campagne van
gesponsorde links het mogelijk om een doelgericht
webverkeer te genereren, met een exacte controle
van de kosten, die vaak zeer gering zijn. 
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4.8 CRM

CRM (Customer Relationship Management) of
“Klantenrelatiebeheer” houdt verband met de visie die
een bedrijf ontwikkelt omtrent de relatie met zijn 
klanten, om dan volgens deze visie een aantal zakelijke
processen uit te tekenen en om uiteindelijk – en niet
eerder – een aantal tools te kiezen en in bedrijf te stellen.

CRM laat toe om de evolutie van klanten te voorspellen
(Lifetime management), om het aankoopgedrag van
klanten beter te begrijpen of nog om de klanten
doelgericht te gaan benaderen op basis van een 
specifiek verkoopkanaal (channel optimization) of 
op basis van hun profiel (customer segmentation, value
base, share of wallet).

Een CRM-project moet passen binnen een breder
engagement vanuit alle onderdelen van de
bedrijfsvoering en binnen de overkoepelende strategie.
Het is op te splitsen in twee grote fasen:

1. Het verrijken van het model via de registratie van
klantgegevens, het capteren van elke interactie tussen 
de klant en het bedrijf (bv. via de helpdesk, de
klantendienst, de verkoopafdeling, de winkels, de
website…) of nog het vergaren van allerlei intern of
extern beschikbare gegevens, zoals benchmarks of
trendgegevens. Deze fase laat toe om een inventaris 
op te maken van alle gegevens die het bedrijf bezit
omtrent zijn klanten, partners, prospecten…

2. De analysefase en het opstellen van een model dat
toelaat om aan te wijzen welke de sleutelgegevens zijn
voor de CRM-activiteiten van het bedrijf, om deze te gaan
gebruiken, het model verder te ontwikkelen en te testen.

In deze fase is het vaak aangewezen om externe hulp 
in te roepen, om de processen zo objectief mogelijk te
benaderen.

Voor het bedrijf komt het ontwikkelen van een ‘CRM-
visie’ fundamenteel neer op het omschakelen van een
‘transactionele’ strategie, gericht op producten en
aankopen, naar een ‘relationele’ visie waarin de relatie
met de klant centraal staat, de getrouwheid en de
waarde van de klant op langere termijn. Deze
strategische wijziging is te verantwoorden vanuit de
markt waar een steeds grotere algemene concurrentie
heerst, met steeds meer druk op de marges, waarin de
acquisitie van nieuwe klanten een steeds duurdere
investering wordt en getrouwheid een absolute ‘must’.

Onder meer omdat de term ‘CRM’ heel wat verschillende
domeinen bestrijkt, zorgt hij voor heel wat verwarring 
bij sommige marketeers. De verschillende onderdelen
van de klantrelatie waarin CRM een rol kan spelen, zijn:

• Presales: studie van de behoeften van de klant en
ontwikkeling van prospecten – de analyse van de
verzamelde gegevens laat toe om de vraag beter te
beantwoorden, om prospecten tijdens hun volledige
beslissingstraject op te volgen, of zelfs om
marketingcampagnes te automatiseren.

• Sales: het gaat erom de verkoopploeg te voorzien van
de juiste tools, die hen bijstaan bij het prospecteren
(vastleggen van afspraken, opvolging…)

• Klantendienst: hoe meer een bedrijf beschikt over
bijkomende gegevens over zijn klanten, hoe beter het
die klanten op een gepersonaliseerde manier kan
benaderen.
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• Dienst na verkoop: de ondersteuning van klanten kan 
in hoge mate worden geautomatiseerd via de website,
het call center…

De CRM-problematiek speelt in twee dimensies. Eén
dimensie is die van de “[ontwikkeling van de] relatie” en
een andere is die van het “beheer [van informatie]”. Eerst
moet er in principe een klantrelatie bestaan, alvorens u
deze kunt gaan beheren – wat ook het registreren en
bewaren van informatie betekent.

De “Relatie”-dimensie raakt alles wat te maken heeft 
met zuivere interactiviteit. Wat ook de gebruikte
middelen zijn om in een relatie te treden met een
(toekomstige) klant, het gaat erom een dialoog op te
zetten die in beide richtingen winstgevend is. De klant
stemt ermee in dat het bedrijf zijn persoonlijke gegevens
bewaart en gebruikt, omdat hij daar zelf ook een
voordeel in ziet. Voor het bedrijf is het dus cruciaal om 
te definiëren welke gegevens prioritair zijn, en de juiste
tools te voorzien die toelaten om deze gegevens te
verzamelen.

De dimensie “Beheer” staat voor een aanpak die toelaat
de informatie die dankzij een interactieve aanpak werd
ingezameld, te beheren. Om de gegevens te kunnen
beheren, moet u ze enerzijds opslaan (data warehousing)
en ze vervolgens via een gebruiksvriendelijke interface
beschikbaar maken. Met de komst van het Internet heeft
een totale nieuwe generatie CRM-tools het licht gezien.
Ze zijn meestal opgebouwd uit modules, rond een
strategische as zoals marketing, verkoop of
klantendienst. De EMA-modules (Enterprise Marketing
Automation) van deze CRM-tools laten toe om
automatisch een voorgeprogrammeerde actie te
genereren (bv. periodieke verzending van een e-mail
of een newsletter), of een gepersonaliseerd antwoord

als gevolg van een actie van de klant (bv. een e-mail ter
bevestiging van een aankoop). Andere modules stellen
de ingezamelde informatie (zichtbaarheid van
campagnes, gebruikte producten, aanvraag van
informatie…) ter beschikking van de verkoopteams en
de klantendienst, en dit in real-time. De CRM-tools
beschikken meestal ook over een module voor data
mining, die toelaat om de gegevens te analyseren met
het oog op modellering (bv. segmentatie van profielen).

4.9 Web Analytics

Web Analytics-software meet de trafiek van een site of
iedere op webtechnologie gebaseerde toepassing. Met
de diensten die er omheen gebouwd zijn, kunt u deze
trafiek analyseren. Zo kunt u mogelijke verbeteringen
voorstellen om de "return of investment" voor een
bedrijf te versnellen.. 

a. Verloop van een Web
Analytics-project
Eerst wordt een partner gekozen, die een bedrijf moet
begeleiden en helpen om haar reportingbehoeften
correct in kaart te brengen. Vaak is een workshop 
nodig om vertrouwd te geraken met het jargon dat in
deze projecten wordt gebruikt.

De partner waakt over de technologische interventies en
beschrijft de processen die nodig zijn om de informatie
te verzamelen. Hij begeleidt de analyse en wijst op de
mogelijkheden om ze toe te passen, om zeker te zijn dat
het project ook de verwachte “return on investment” zal
opleveren. Een Web Analytics-product vraagt zowel
technische als human resources-ondersteuning. Beide
zijn nodig om de integratie en acties die uit de conclusies
van de analyse voortvloeien, om te zetten.

IABbook07_nl_v1.qxd  29/05/07  15:59  Page 046



047
4
. 
C

o
n
c
e
p
t
 e

n
 b

o
o
d
s
c
h
a
p

b. Wat wilt u meten?
Iedere actie (evenement) van de bezoeker, in de vorm
van een muisklik. De meest voorkomende metingen
zijn nog altijd het aantal bezoeken, bekeken
pagina’s/evenementen, type bezoekers (uniek vs.
terugkerend en gesegmenteerd).

Flash is perfect meetbaar, maar enkel en alleen indien
dit van de nodige code wordt voorzien om gegevens
te meten. Op technisch vlak bieden de meeste
producten die verdeeld worden, een antwoord op de
vragen uit het Web 2.0 wereldje, zoals RSS-feeds,
blogs, podcasts, enz.

c. Wat wilt u meten?

Het is heel belangrijk dat u de door de site(s) en/of
toepassing(en) vooropgestelde doelstellingen bepaalt,
en eraan gekoppeld de meetelementen die zullen
dienen voor de Key Performance Indicatoren (KPI).
Meer informatie kan u vinden in “The Big Book of Key
Performance Indicators” van Eric T. Peterson,
http://www.webanalyticsdemystified.com/about_kpi_book.asp. 

De gemeten waarden worden samengevat in
persoonlijke en geautomatiseerde boordtabellen, die in
Excel, of in een interne reporting tool beschikbaar
worden gesteld. Meer ingrijpende en gesegmenteerde
metingen kunnen ook, bijvoorbeeld Funnel-analyses: op
welk ogenblik stopt de surfer in een bepaald proces? De
diverse verantwoordelijkheidsniveau’s van de spelers, en
dus ook hun toegang tot de rapporten, worden tijdens
de lanceerfase van het project vastgelegd.

Aan die “klassieke” metingen kunnen we vandaag nog
een gedragsanalyse (of “click stream analysis”) en A/B

(of Multivariate) testing toevoegen: een parameter leidt
de bezoeker willekeurig naar één van twee geteste
pagina’s. De meest rendabele pagina wordt dan
behouden. De markt spreekt ook steeds meer over
Behavioral Targeting, waar specifieke inhoud wordt
voorgesteld in functie van het surfgedrag van de
bezoeker. Maar hiervoor moeten nog enkele regels
worden voorgesteld. Het optimaliseren is begonnen.

d. Een Web Analytics-product
kiezen
Er zijn diverse Web Analytics-producten op de markt,
met verschillen in functionaliteit en prijs. Wanneer u
dus een tool wilt aankopen en implementeren, kan u
best ook over een proces nadenken, zodat u een
goede langetermijnkeuze kan maken.

Hoe kiest u een product? Op basis van de
technologische ondersteuning in het bedrijf, de
behoeften aan gegevensintegratie en aan de
distributie van rapporten, en de mogelijkheden voor
gegevenssegmentatie.

Google Analytics

IABbook07_nl_v1.qxd  29/05/07  15:59  Page 047



4
. 
C

o
n
c
e
p
t
 e

n
 b

o
o
d
s
c
h
a
p

048

e. Integratiemogelijkheden
Veel informatie kan komen uit de inspanningen om
trafiek te genereren: Newsletter, SEM, aansluiting,
campagnes, enz. De links tussen CMS-, Newsletter- en
CRM-tools, en oplossingen van het type Salesforce,
worden nauwer. Zo komen de verzamelde gegevens
steeds vaker terecht in een gemeenschappelijk
Business Intelligence-achtig platform. Gratis tools
blijven beperkte integratiemogelijkheden hebben,
ook al biedt versie 2 van Google Analytics
tegenwoordig automatische en terugkerende
exportmogelijkheden.

f. De toekomst

Dankzij het werk van de Web Analytics Association
en de Web Analytics Wednesdays blijven
standaarden en best practices meer en meer ingang
vinden. En toch blijft de komst van het Web 2.0 de
recent verworven limieten verschuiven. Zo wordt de
meting van bezochte pagina's vervangen door een
bredere notie, een notie van evenementen (events).

Door de geestdrift die SEM veroorzaakt, wordt men
zich dankzij een nieuwe generatie gratis producten
eindelijk bewust van de integratiemogelijkheden
met Web Analytics. Vandaag blijft dit nog te vaak
beperkt tot het opnemen van de trafiekgegevens,
zonder deze met andere gegevens te integreren.
Zowel het Gatineau-project van Microsoft als versie
2 van Google Analytics kunnen misschien een
antwoord bieden op deze problematiek. Die laatste
beschikt trouwens ook over een Website
Optimization-tool, een vereenvoudigde versie van
AB of Multivariate Testing.

De Belgische en Europese markt worden stilaan
rijper. Deze gratis tools beantwoorden dus aan een
behoefte van de markt en zij dwingen de tarieven
van "robuustere" oplossingen naar lagere niveau’s.

En de meer “robuuste” oplossingen beantwoorden
aan de SEM-rapporteringsbehoeften via “Bid
Management” integratietools.

Vooral op het niveau van de interne
bedrijfsprocessen moet nog veel worden nagedacht
en moet men zijn verantwoordelijkheid nemen ten
opzichte van de resultaten. Enkel op die manier
wordt ervoor gezorgd dat een Web Analytics-project
helpt bij het beslissingsproces en een return on
investment garandeert. De diensten die nodig zijn
om een product te installeren, worden dan
beslissend voor het succes van dergelijke
onderneming.

Tot slot nog dit: op termijn zullen de Web Analytics-
tools wellicht stilaan versmelten met de klassiekere
Business Intelligence-oplossingen, want de return on
investment van de diverse kanalen moet
vergelijkbaar worden om ook cross-channel te
kunnen optimaliseren.
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Dit hoofdstuk stelt de verschillende kanalen van 
de interactieve marketing voor.

5.1 Display advertising

De 'display advertising" is het meest klassieke kanaal
van de interactieve publiciteit. De adverteerder
maakt gebruik van publicitaire ruimten die vast
bepaald zijn qua vorm en plaatsing op de site.
Banners, Skyscrapers, IMU (Interactive Messaging
Unit) of Leaderboards zijn voorbeelden van de
multimediaformaten die bij display advertising
gebruikt worden.

Deze bevatten tekst en afbeeldingen, maar soms ook
geluid of video. Zij kunnen zich ook openplooien op
de pagina om de boodschap meer ruimte en impact
te geven ("expandable banners"). Deze verschillende
formaten zijn onderworpen aan normen vastgelegd
door IAB.

Door de keuze van de sites of delen ervan waarop
Display Advertising vertoond wordt, wordt enerzijds
een socio-demografische bepaling van de doelgroep
mogelijk dankzij "user-centric" studies (Metriprofil -
CIM) en anderzijds een contextuele bepaling van de
doelgroep (Zie hoofdstuk 6).

5.2 E-mail marketing
E-mail is een van de meest gebruikte toepassingen
door internetgebruikers. E-mail marketing is het
zenden van een reclameboodschap via e-mail op
basis van adressen die men zelf verzameld heeft of
bij een derde gehuurd. Het verzamelen en beheer
van gegevensbanken is tegenwoordig van groot
belang geworden voor de adverteerder.

Met e-mail kan men het aanbod van het
product/dienst uitbouwen, alle rijkdom van

5. De interactieve kanalen

Display Advertising

Expandable

IMU

Sk
ys

cr
ap

er

Banner
Leaderboard
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multimedia aanwenden door ook video te integreren
(video mail) en zijn klantenrelaties opbouwen.

De doeltreffendheid van dit kanaal berust op de
kwaliteit van de gegevensbank met adressen en op
de mate waarin boodschap en doelgroep op elkaar
afgestemd zijn. De kwaliteit van de database hangt af
van de frequentie waarmee zij bijgewerkt wordt, de
mate waarin de gebruikers betrokken zijn, en de
selectiecriteria die beschikbaar zijn.

Met e-mail marketing kan men zeer doelgericht
werken, afhankelijk van de criteria beschikbaar in de
database. E-mail advertising kan dus beschouwd
worden als een erg selectief communicatiekanaal.

5.3. Integratie van 
de content
De integratie van de content, dat ook advertorial
inhoudt, is ruwweg het online equivalent van de publi-
reportage: de adverteerder verwerkt zijn boodschap
binnen een bepaalde site zelf. Deze boodschap krijgt de
vorm van een artikel of een hele rubriek op maat van de
klant. Het principe: de commerciële boodschap via
informatieve content brengen.

Wilt men verzekerd zijn van verkeer naar de
geïntegreerde content, dan kan men verschillende
middelen gebruiken: een link op de homepage van de
site, Display advertising, of een beroep doen op offline
media.

E-mail

Integratie van de content
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5.4. Newsletters

Newsletters zijn informatieve e-mails die een uitgever
verzendt naar personen die zich erop geabonneerd
hebben. Deze Newsletters kunnen een aanvulling zijn
op de informatie op de site, of de voornaamste
informatiedrager zijn van de uitgever.

Publicitaire inlassingen binnen deze Newsletters
kunnen de vorm hebben van tekst (enkele lijnen) of
allerlei formaten van Display Advertising
(Leaderboards, Banners,...).

De selectie van de behandelde thema's maakt 
een bepaling van de doelgroep op basis van
interessepunten mogelijk.

5.5 Keywords buying (SEA)

Het aankopen van trefwoorden (zie hoofdstuk 4.7) is
rechtstreeks verbonden met de zoekmachines
("Search Engine"). Het doel: zijn boodschap laten
verschijnen bij elkeen die een zoekopdracht geeft op
het terrein van het product/dienst van de
adverteerder. De publicitaire boodschap wordt
vertoond als een korte tekst in een zone die als
commercieel geïdentificeerd is.

De doeltreffendheid van het kanaal berust op de
keuze van de geselecteerde sleutelwoorden en de
toepasselijkheid van de advertentie (rotatie, ...).

Newsletter

SEASEO

SEA
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5.6. RSS

De "RSS feeds" zijn informatiestromen, gemaakt en
verspreid door uitgevers (websites, blogs, enz.) en
waarop de internaut zich kan abonneren. Deze RSS feeds
komen tegenwoordig massaal voor op blogs, sites van
traditionele uitgevers en op de sites van adverteerders.
Technisch gezien is de RSS feed een URL die de internaut
invoert in een "RSS aggregator". Telkens wanneer de
uitgever nieuwe content online zet, zal de internaut die
zien verschijnen in zijn aggregator. Hij zal de
samenvatting kunnen bekijken, klikken op de update en
de hele content laden of naar de betrokken site gaan.

Sommige uitgevers van informatieve sites bieden de
mogelijkheid om reclameboodschappen in hun RSS feed
in te lassen. Anderzijds kan de adverteerder, die RSS
feeds toepast op zijn site, informatie verspreiden over zijn
producten, promoties, enz.

Dit kanaal behoort tot de "Web 2.0" evolutie (zie
hoofdstuk 4), vermits de internaut zo zijn
informatiebronnen kan kiezen en verzamelen zonder
systematisch de verschillende websites te moeten
bezoeken. Hij is ten allen tijde vrij om zich te abonneren
of uit te schrijven.

5.7 Blog/Vblog
De weblogs, een samentrekking van "web" en "log", nu
"blog", kenden op korte tijd een immens succes. De
blog, die men definieert als een online kroniek, wordt
door één of meerdere redacteurs bijgehouden, die met
wisselende tussenpozen bijdragen "posten". Elke surfer
die dit wil kan een commentaar geven, die op de Blog

gepubliceerd wordt. De interactie tussen de Blogs heeft
de term "Blogosfeer" doen ontstaan: de Blogs zijn
onderling met elkaar verbonden via een systeem van
back-linken waarmee elke Blogger erg eenvoudig kan
verwijzen naar een bijdrage, gepost op een andere
Blog. Deze blogs bieden vaak ook een RSS feed aan,
waarmee de abonnee automatisch op de hoogte
gehouden wordt van updates op de Blog. Dankzij de
inburgering van breedbandtoegang is er ook een
"video" versie van Blogging ontstaan,  de "Vblogging".

Blogs en Vlogs bieden de bedrijven een prachtig
platform voor communicatie met en bestudering van
de doelgroep. Men moet wel in het oog houden dat de
gebruikers van Blogs erg gevoelig zijn voor het
authentiek karakter van de informatie die men brengt.
Het maken van een "valse blog", om een product te
promoten terwijl men zich uitgeeft als een privé-
persoon, zonder banden met het merk, wordt als
negatief ervaren.

Blog
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5.8. Podcasting/
Vodcasting
Podcasting, een samentrekking van iPod (de digitale
player van Apple) en Broadcasting, heeft de laatste
twee jaar een spectaculaire ontwikkeling gekend.
Hierbij worden allerlei audiobestanden (en nu ook
video, "vodcasting") op het internet ter beschikking
gesteld: muziek, radio-uitzendingen, interviews,
enz…

Met podcasting kan iedereen zijn eigen
geluidsbestanden maken, verspreiden en beluisteren.
Deze bestanden kunnen worden verbonden met een
RSS-feed om automatisch elk nieuw bestand
(Podcast) uitgebracht door een uitgever te
downloaden.

De meeste uitgevers uit de audiovisuele pers hebben
met succes een groot aanbod podcastings
uitgebracht, waardoor de internauten hun favoriete
uitzendingen kunnen beluisteren waar en wanneer
zij dat willen.

Net zoals RSS feeds kunnen podcasts
reclameboodschappen bevatten bijvoorbeeld door
reclamespots te integreren in radio-uitzendingen. De
sites van de adverteerders kunnen zelf ook dit soort
dienst aan hun bezoekers aanbieden.

5.9 iDTV
In het tweede semester 2005 is de interactieve digitale
tv (iDTV) op de Belgische markt gekomen. De twee
belangrijkste spelers zijn Belgacom en Telenet. Met

deze technologische innovatie kan het universum van
de interactiviteit alle huiskamers binnentreden, met
diensten zoals video on demand, de mogelijkheid om
de programmagids rechtstreeks te raadplegen (EPG of
Electronic Program Guide), enz.

Voor de adverteerder biedt iDTV een nieuwe ruimte
voor communicatie en interactie met de gebruiker, in
velerlei formaten, gaande van de simpele aanwezigheid
in de "Walled Garden" van de operator, die de kijker
naar een DAL brengt ("Dedicated Advertiser Location",
een iDTV mini-site), tot de interactieve tv-spot en de
sponsoring van de films in VOD (Video On Demand).
Met interactieve tv zijn ook e-commerce toepassingen
mogelijk (T-commerce).

iDTV

iDTV campagne voor de S-Max van Ford. De
interactieve toeschouwer kan er de rode knop
indrukken en deelnemen aan een wedstrijd,
een test of brochure aanvragen, een fotogalerij
bekijken of een lijst met verdelers raadplegen.
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5.10 Mobile

Mobile Marketing is in de laatste maanden sterk
geëvolueerd en dat vooral door de komst van
breedband (3G, GPRS, enz.), die de draagbare
telefoon omvormt tot een echte multifunctionele
terminal. De "telefoon" functie blijft dan wel het
belangrijkste, maar er zijn andere diensten
bijgekomen, zoals WAP portalen, mobiele tv, enz.

a. SMS

Met de sms kan men een reclameboodschap
versturen naar een doelpubliek dat er soms op kan
antwoorden, zoals bijvoorbeeld bij wedstrijden.
Verder kunnen ook toegangstickets voor culturele
evenementen (concerten, tentoonstellingen...)
afgeleverd worden in de vorm van elektronische
coupons per sms (m-couponing). Gecombineerd met
andere interactieve kanalen en de traditionele media
biedt de sms talloze mogelijkheden tot interactie.

Met sms kan men ook diensten tegen betaling
aanbieden, toch niet onbelangrijke inkomsten voor
de uitgevers. Het succes van de diensten waar men
beltoontjes kan downloaden (ring tones) of de DRTV
campagnes (Direct Respons TV) zijn sprekende
voorbeelden.

b. MMS

De mms is een sms vergezeld van beeld en klank.
Met de komst van de communicatienetwerken van
de 3e generatie zien ook steeds meer mms-
toepassingen het licht.

Er werden in België al verschillende interactieve
campagnes gevoerd waarbij mms in synergie
gebruikt wordt met de andere media. Bovendien
bieden sommige uitgevers mms content als
download aan.

c. Voice boodschappen

Bij deze toepassing wordt een gesproken publicitaire
boodschap naar draagbare telefoons gestuurd. De
boodschap kan meteen door de gebruiker beluisterd
of "achtergelaten" worden op zijn antwoordapparaat
om later beluisterd te worden. Deze boodschappen
kunnen radiospots zijn of speciaal voor de
gelegenheid gemaakte boodschappen. Net zoals bij
sms mag zo'n boodschap enkel verstuurd worden
aan personen die vooraf hun akkoord gegeven
hebben (opt-in).

PlazZza

MobileWeb.be plaatste
voor zijn klant Play.be de
eerste mobiele banner-
campagne op PlazZza.
PlazZza is de zoekportaal
voor Mobiele Internet
sites die in 2006 gelan-
ceerd werd door de Bel-
gische mobiele operato-

ren. Play.be is een aanbieder van mobiele entertain-
ment, met diensten SMS alerts voor nieuws en sport,
SMS games, SMS chat en WAP diensten zoals ring-
tones, games, enz.
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d. WAP - mobiele internet
WAP (Wireless Application Protocol) is een technologie
waarbij mobiele telefoons verbonden kunnen worden
met het internet. Deze technologie heeft geleid tot de
ontwikkeling van "WAP sites", die vanop een mobiele
telefoon geraadpleegd kunnen worden. Elke operator
heeft voor zijn klanten een eigen portaal gemaakt, die
een grote waaier aan diensten biedt, gelijkend op de
diensten op de grote internet portaalsites. De drie
grootste operatoren hebben ook PlazZza ontwikkeld,
een gemeenschappelijke zoekmachine waarmee men
toegang krijgt tot de beschikbare Wap-sites. Qua
reclame biedt PlazZza banners volgens hetzelfde
principe als de banners op de websites.

e. Mobiele TV

Sinds kort kan men in België tv
kijken op zijn mobiele telefoon.
Verschillende kanalen zijn al
beschikbaar, waarbij de
gebruiker zijn favoriete
programma's rechtstreeks kan
bekijken of in uitgesteld relais.
Het gebruik van dit soort
dienst is weliswaar nog
marginaal, maar zal in de
volgende jaren evolueren en
uitgroeien tot een interessante
publicitaire drager.

f. Bluetooth
Bluetooth is een standaard voor draadloze
communicatie waardoor elektronische toestellen
gegevens met elkaar kunnen uitwisselen, zoals
mobiele telefoons, computers, enz. Op vlak van
reclame kan deze technologie bijvoorbeeld gebruikt
worden om gegevens uit te wisselen tussen een
mobiele telefoon en een aanplakbord.

Bluetooth

Mobistar lanceert interactieve
communicatie via Bluetooth
met JCDecaux :Zet je
Bluetooth aan en ontvang
een gratis True Tone van
Christina Aguilera Vorig jaar
lanceerden Mobistar en Sony
Ericsson samen een
interactieve campagne in
acht grote Belgische steden
op basis van Bluetooth-
technologie. Mobistar-

gebruikers kregen gratis een ringtone van Christina
Aguilera aangereikt binnen een straal van 30 meter van
een Abribus van JCDecaux Innovate. In deze primeur van
permission marketing staat de toestemming van de
consument centraal. Muziek speelt een belangrijke rol in
het leven van jongeren, zodat de gratis True Tone het
begin kan zijn van een unieke muziekervaring.
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g. LBS
LBS (Location Based Service) biedt de klant de
informatie die hij wenst en dit aangepast aan zijn
positie op het gsm-netwerk. Met deze techniek kan
een adverteerder zijn boodschap personaliseren in
functie van het profiel van de bestemmeling en de
plaats waar hij zich fysiek bevindt.

Momenteel wordt LBS voor verschillende soorten
toepassingen gebruikt. Twee typische
toepassingsgebieden: 

- De geografische positionering van een persoon als
veiligheidsvoorzorg: verloren gelopen kinderen, een
persoon die een noodoproep gedaan heeft en
gelokaliseerd moet worden..

- Location based information: de gebruiker ontvangt
informatie in functie van zijn geografische positie
(restaurants, musea, tankstations...)

Deze lokalisatiefunctie is aan strenge
reglementeringen onderworpen, vooral bij
personen die haar niet expliciet toegestaan hebben.

5.11 Video games/
In game Advertising

De populariteit van videospelletjes bij de bevolking
blijft maar toenemen. Dit succes heeft de
spellenuitgevers ertoe gebracht om publicitaire
toepassingen aan de adverteerders aan te bieden.
Deze toepassingen kunnen rechtstreeks in het spel
"ingeplant" worden, of op aanvraag via de
internetaansluiting van de spelconsoles in een spel
gebracht worden.

In-Gaming

Warner Bros. Campagne voor de film «300»
vertoond in het spel ‘Anarchy Online’ 

in maart 2007.
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5.12 Websites

a. Basis van online communicatie

De meeste interactieve campagnes leiden naar een
website. Deze moet de doelgroep informatie bieden in
verband met de campagne. De twee elementen van
een actie - reclamecampagne en ondersteunende
media - moeten op elkaar afgestemd zijn en coherent
om de doelgroep aan te moedigen tot actie over te
gaan. Dit "huwelijk" tussen site en campagne leidt
steeds vaker tot de creatie van een speciale website.
Dat kan gaan om een volledige site, een mini-site (of
micro-site) of een simpele "Landing page".

- "Volledige site"
De ontwikkeling van een "volledige" site maakt
integraal deel uit van een communicatiestrategie
maar is ook verbonden met de algemene strategie
van een bedrijf. Het bedenken en de ontwikkeling
van een dergelijke site overschrijdt het kader van dit
boek. Wanneer de site gebruikt wordt als eindpunt
van een online campagne, moet hij  rekening houden
met de verderop vermelde regels (zie "optimalisatie").

- “Mini-site” of “micro-site”
Een "mini-site" of "micro-site" is ontworpen met
een precies doel, rechtstreeks verbonden met een

actie: informatie over één enkel product of een
gamma, contactopname, een enquête, een formulier
om documentatie aan te vragen, een site voor 
een specifieke doelgroep... In vergelijking met 
een algemene site heeft de mini- of micro-site het
voordeel dat hij de bezoeker confronteert met
beperkte informatie  die nauwkeurig en perfect
controleerbaar is. De bezoeker kan hier niet verloren

lopen in een te uitgebreide site. De mini-site kan zich
ook richten tot een groep of een specifieke socio-
demografische categorie. Verder kan de mini-site, die
vaak temporeel is en gebonden aan de actie,
onafhankelijk zijn en een eigen domeinnaam hebben,
of een onderdeel zijn van een bestaande site.

- De “landing page”
De "landing page" is de webpagina waarop de
bestemmeling de informatie moet vinden die hem in
de reclameboodschap beloofd was (banner, link,
enz.). Ze moet gelinkt worden aan een meer
volledige site of enkel worden ingezet voor een
specifieke actie.  Hier moet de boodschap duidelijk
zijn, snel (geen landing pages die minuten duren om
te laden) en gemakkelijk met één oogopslag te
bevatten.

Welke vorm men ook kiest (complete site, mini-site of
"landing page"), de site moet op conceptueel en
grafisch vlak samenhang vertonen met de campagne;

Micro-site
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hij moet de informatie brengen die met de boodschap
van de campagne overeenstemt. Een surfer die op een
online creatie klikt, of rechtstreeks de URL invoert van
een site die hij in een magazine gezien heeft, verwacht
hier informatie te vinden in verband met de publiciteit
die hem aangezet heeft om het internet op te gaan.
Het is dus af te raden om de surfer naar een algemene
pagina de leiden waar hij moet zoeken naar de
informatie die hem interesseert.

b. Zijn site optimaliseren

Net zoals bij alle andere reclameproducten is de
aanmaak van een website onderworpen aan een
aantal conceptuele en technische voorschriften.

- Weergave
Een site kan snel of traag op het scherm van de
gebruiker verschijnen. De snelheid waarmee hij
verschijnt is een cruciaal element om de relatie met
de bezoeker te optimaliseren. Buiten de laadtijd moet
men ook rekening houden met de compatibiliteit van
de site met de verschillende browsers (Internet
Explorer, FireFox, enz.) die er op de markt zijn.

- URL
Het adres van een website, de "URL", bepaalt of de
gebruikers het onthouden of niet. Bezoekers zullen
sneller op een site terugkeren als het adres
gemakkelijk te onthouden is.

- Bereikbaarheid
Een internetsite kan een bepaald aantal bezoekers
tegelijkertijd aan. Als de server overladen is dan is de
site niet meer bereikbaar. Het is dus erg belangrijk te
bepalen hoeveel verkeer er voorzien wordt in functie
van de planning en de kracht van de campagne.

- Ergonomie
De ergonomie van een site is van primordiaal belang.
Een site die slecht ontworpen of slecht opgebouwd
is, verliest alle rendement. De ergonomie heeft tot
doel om een site te ontwerpen die beantwoordt aan
de communicatiedoelstellingen maar ook rekening
houdt met de karakteristieken van het doelpubliek.
De ergonomie is van invloed op de structuur van de
site, de logica van de navigatie, het design, de
leesbaarheid, enz. Zij stelt de gebruikte kleuren in
vraag, de grootte van het lettertype, de aanpassing
van de site aan verschillende browsers. Zij houdt ook
rekening met de leesbaarheid van de site voor
mindervaliden.

Met de ergonomie kan men de positie van de
grafische of tekstuele elementen bepalen in functie
van de communicatiedoelstellingen en de manier
van lezen van de gebruikers. Die leeswijze maakt het
voorwerp uit van verschillende studies en analyses
waarbij "Eyetracking" gebruikt wordt, een methode
om de bewegingen van de ogen van een internaut te
volgen wanneer hij een site leest. Hiermee kan men
observeren wat een gebruiker als eerste leest, welke
elementen zijn aandacht trekken, het aantal clicks dat
hij moet doen om bij de informatie te belanden die
hem interesseert, enz.

- Search Engine Optimisation 
Search Engine Optimisation (SEO) is ontstaan uit de
belangstelling van de bedrijven voor een goede plaats
in de "natuurlijke" zoekresultaten van een zoekmachine.

Het doel van SEO is de bedrijfssite  zodanig
configureren dat hij de zoekmachine alle informatie
verschaft die nodig is om hem te indexeren in haar
database.
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De eerste stap hierbij is het opzoeken en analyseren
van trefwoorden. Men moet alle woorden en
woordcombinaties  identificeren die een potentiële
klant kan gebruiken wanneer hij op zoek is naar de
website van het bedrijf. Het resultaat is een lijst met 
de meest pertinente trefwoorden.

Bij voorkeur wordt dit werk al gedaan tijdens de
concept-fase van de site. Een heldere kijk op de
belangrijke trefwoorden blijkt immers nuttig bij het
opstellen van de inhoud van een site. 
De zoekmachines houden rekening met het geheel
van de content van de webpagina's. Dit betekent dat
een site die veel trefwoorden bevat meer waarde 
krijgt dan een site die geen of bijna geen belangrijke
trefwoorden bevat.

Op basis van de geselecteerde trefwoorden begint het
werk van de optimalisatie van de pagina's van de site
(aanpassing van de code, bijkomende content,

wijziging van de navigatie, herziening van de
configuratie van de server...), de manuele registratie
bij de zoekmachines en het belangrijke werk van 
het opvolgen, reporting en onderhoud. SEO is een
operatie op lange termijn die een voortdurend
sleutelen aan de website van het bedrijf met zich
meebrengt, en die minstens twee of drie maanden
geduld vraagt vooraleer men de eerste resultaten ziet.

c. Het meten van het 
verkeer op de site
Gespecialiseerde tools voor het meten van het 
verkeer op de site ("web analytics") bieden het bedrijf
een aantal belangrijke gegevens. Kijk hiervoor bij
hoofdstuk 8, waar  deze tools aan bod komen. 
Meestal is  niet de hoeveelheid informatie van belang
maar wel de juistheid van de informatie op het juiste
moment, in een formaat dat de verwerking van deze
gegevens vergemakkelijkt.

Webtrends
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6.1 Het internetver-
bruik beïnvloedt dat
van andere media
De groei van Internet als mediakanaal hoeft niet
langer bewezen te worden. Vandaag gebruikt meer
dan 56% van de Belgische bevolking  Internet (CIM
2006). Sommige leeftijdscategorieën halen zelfs
pieken van 90%. In 2006 zat de gemiddelde
Europeaan 11 uur per week op het Internet.

Deze stijging van het internetverbruik gaat
ongetwijfeld  ten koste van andere activiteiten .

De voornaamste slachtoffers van die
gedragswijziging zijn de traditionele media.

Want wie thuis een internetverbinding heeft, kijkt
gemiddeld 1u31 minder televisie per dag dan
iemand zonder aansluiting. Dit fenomeen geldt niet
alleen voor jongeren, het raakt  alle lagen van de
bevolking. Personen die verantwoordelijk zijn voor

de aankopen (VVA of Main Shoppers), kijken
gemiddeld 55 minuten per dag minder tv.

6.2 GRP en Internet

Dankzij een single source-studie die in 2007 werd
uitgevoerd door het CIM en die enerzijds de
bezoekersvolumes (Metriweb) en anderzijds de
profielen van de sites (Metriprofile) mat, kunnen we
eindelijk de GRP-notie op Internet invullen. Die notie
is van essentieel belang om het Internet in de pluri-
mediaplannen te kunnen integreren, want de
traditionele campagnes gebruiken het GRP als
maatstaf voor de reclamedruk.

De Gross Rating Point combineert de noties van
dekking (% van de doelgroep die de boodschap
minimum één keer heeft gezien) en van frequentie
(het aantal keren dat de boodschap door een
individu werd gezien).

6. Geïntegreerde campagnes

Bron: EIAA

Bron: CIM Audimetrie Jan-dec 2006

15.3 14.8
11.3

5.2 4.0

Time Spent Using the Internet Growing at the
Expense of Other Media (2006)
Q5a in a typical week how long do you apend watching television reading/newspaper/reading 
magazines/listening to the radio ?

Watch
television

Listen to the
Radio

Use the
Internet

Read
Newspapers

Read
Magazines
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- 1h31

- 55 min

4+ No Internet
at home

4+ Internet
at home

MS 18-54
No Internet

MS 18-54
Internet
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Formule: GRP = Dekking x OTS
OTS: Opportunity To See 

Op het ogenblik dat wij deze tekst drukken, worden
de Metriweb / Metriprofile-gegevens in de
mediaplanningoplossingen verwerkt. Dat zou een
forse stap vooruit moeten betekenen voor de
integratie van het Internet in de mediamix.

6.3 Beta en 
geheugendekking
Ieder mediakanaal, ieder reclameformaat heeft 
een andere impact op ons geheugen. Bijvoorbeeld:
wanneer we aan een spot van 30 seconden worden
blootgesteld in een bioscoop zal dit een grotere
impact hebben om de campagne te onthouden, 
dan wanneer we voorbij een reclameaffiche aan 
een bushokje wandelen. Op dezelfde manier zal 
een groot formaat meer invloed hebben dan een
klein formaat.

Indien we de globale impact van een pluri-
mediareclamecampagne willen berekenen of de
impact van diverse media vergelijken, mogen we dus
niet simpelweg de individuele prestaties (dekking /
GRP) van ieder medium apart samentellen. We
moeten een objectieve wegingsfactor gebruiken. Die
wegingsfactor heet Beta.

Definitie
De Beta is het percentage van de doelgroep dat de
reclameboodschap na 1 contact heeft onthouden.
Dankzij de formule van Armand Morgensztern kunnen
we de Beta gebruiken om de “geheugendekking” van
een reclamecampagne te meten. Dat betekent zoveel
als het percentage aan personen die de boodschap
hebben onthouden na een aantal “x” contacten met de
boodschap.
Geheugendekking na x aantal contacten = 1-(1-beta)x

De Beta’s van de diverse media:

- Dagbladpers (Full Page 1998)
1 pagina 4 kleuren 36%
1 pagina zwart/wit 29%
1/2 pagina 4 kleuren 28%
1/2 pagina zwart/wit 27%
1/4 pagina 4 kleuren 27%
1/4 pagina zwart/wit 24%

- Magazines (Marketing Unit / INRA 1985)
2 pagina’s 4 kleuren 27%
1 pagina 4 kleuren 19%
2e cover 27%
3e cover 20%
4e cover 22%

- Affiche (More O’Ferrall – 1998)
Bushokje (2m2) 0.6%
16 m2 2.5%
36 m2 4.85%

- TV (Recl. vandaag / Sobemap 1984)
30 seconden 27%
15 seconden 19%

- Radio (VAR 2004)
30 seconden 7%

- Bioscoop (CPB 1977)
30 seconden 70%
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- Internet
Een Franse studie van 5 bannercampagnes, die door 
Carat werd uitgevoerd in 2001, wees uit dat de Beta 
van een 468x60-banner 11% bedroeg, wat betekent 
dat van de 100 personen die de banner hadden 
gezien op een website, elf ervan de boodschap 
hadden onthouden. De onthoudfrequentie op het 
Internet ligt daarmee ergens tussen die van de tv 
en die van de pers (in Frankrijk).

Ander gebruik van Beta

De Beta kan ook gebruikt worden om de optimale
kijkfrequentie (of Opportunity to See) te berekenen
vanuit het geheugenstandpunt. Voor een banner op
Internet bijvoorbeeld kan de boodschap tot acht keer
per persoon verspreid worden. Boven dat niveau
neemt de geheugendekking niet langer toe.

ß = 0.6% > 7.0 tot 25.2 contacten (vb.: bushokje)
ß = 5% > 3.9 tot 13.9 contacten (vb.: radio, affiche 36m2)
ß = 10% > 2.5 tot 8.8 contacten (vb.: banner)
ß = 20% > 1.6 tot 5.6 contacten 
(vb.: pagina in magazine, 30 sec TV)
ß = 70% > 1.0 tot 2.6 contacten (vb.: bioscoop)

Beperkingen van Beta

Zoals bij iedere benchmarkingstudie is ook de Beta
slechts een gemiddelde. De kwaliteit van de
realisatie, de aard van het product, het type van
marketingdoelgroep, enz. zijn belangrijke factoren
die het onthouden sterk beïnvloeden, en dus ook de
kracht van een reclamecampagne.

6.4 Traditionele media:
naar een interactief
model ?
2005 werd in België gekenmerkt door een ommekeer
in de distributiemodellen van de traditionele media,
met onder andere de opkomst van iDTV en de steile
opmars van podcasting (zie ook hoofdstuk 5 voor
meer details). Dankzij een overvloed aan kanalen
evolueert het traditionele aanbod, dat gebaseerd is
op een uniek kanaal, resoluut naar een distributie “op
aanvraag”.

Bij de radio behoren de internetradiospeler van de
VRT en de podcast van de RTBF tot de pioniers. RTL
heeft de groep podcasters in 2007 vervoegd met de
lancering van Bel RTL.

En de TV? Naast het interactieve televisieaanbod van
Telenet en Belgacom TV, bieden de Belgische zenders
(RTL-TVI, VTM, Kanaal Z, …) de mogelijkheid om
enkele programma’s op een mobiele telefoon of via
een Playstation Portable te bekijken. Door deze
vormen van mediaconsumptie ontstaan er ook
nieuwe mogelijkheden voor reclame. Volgens een
studie die in 2004 door MPG en Nielsen werd
uitgevoerd in de Verenigde Staten en het Verenigd
Koninkrijk, proberen 9 op 10 kijkers “altijd of vaak”
reclame te vermijden wanneer zij een opgenomen
uitzending op hun PVR bekijken.

Bij de pers zit het bezoekersaantal van krantensites
nog altijd duidelijk in de lift. In maart 2006 bereikte
Het Laatste Nieuws / 7 op 7 de vierde plaats in de
CIM Metriweb-rangschikking (regelmatige
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6.5 Geïntegreerde 
campagnes (voorbeeld:
interactieve affiches)
Dankzij de huidige technologische mogelijkheden
kunnen diverse media binnen één geïntegreerde
campagne voordelig worden gebruikt (ook 360°
geheten). Zo is het bijvoorbeeld mogelijk om de
voordelen van affiches, televisie en mobiele telefonie
op een doeltreffende manier te combineren, zoals
het geval hieronder aantoont.

bezoekers). Deze algemene stijging van perssites is
een mooie beloning voor de vele inspanningen die
de uitgevers al geleverd hebben. Websites van de
dagbladpers bieden meestal ook een RSS-feed aan,
waarmee hun lezers op de hoogte kunnen blijven
van de nieuwtjes die hen interesseren, zonder dat 
ze zelf naar de site moeten gaan. Andere dagbladen
maken specifieke audio- en videocontent aan voor
hun site.

Volkswagen

In 20 affichepanelen op de luchthaven van Madrid werden
Bluetooth-toestellen ingebouwd. Reizigers die in de buurt
van de affiches voorbijwandelden, kregen de mogelijkheid
om informatie over de laatste VW Eos te downloaden (een
videospot van 30 seconden, een interactieve kennismaking
met de wagen en een minivideoclip). De gekozen panelen
stonden in de wachtzones (instap-, commerciële en
bagagezone).

Tussen 15 en 30 juni 2006 wandelden
37.327 bluetooth-telefoons voorbij deze
panelen. Liefst 21.335 downloads werden
geregistreerd, wat goed is voor een
omzettingsratio van 57%. Gemiddeld was
ieder paneel goed voor 50 prospecten per uur.

Client: Volkswagen
Network: Media Contacts Spain
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7. 1 Voorbereiding
a. Omschrijven van
doelstellingen

Zodra men beslist heeft om een communicatieactie te
voeren, moet men zich in de eerste plaats afvragen
welke doelstellingen men met die actie wil bereiken.

Net als bij ieder ander communicatieproject bepaalt de
omschrijving van operationele en meetbare
doelstellingen alle fases en de resultaten van de
interactieve communicatiecampagne. Als u niet weet
wat u wilt bereiken, zult u ook niet weten wat u moet
meten. Wie prioritaire doelstellingen omschrijft, vermijdt
al meteen twee grote valkuilen: het gevaar om te
verdrinken in een stortvloed van cijfers waar men
helemaal geen grip op heeft en het gevaar om acties te
plannen en te optimaliseren volgens parameters die niet
overeenstemmen met de prioritaire
communicatiedoelstellingen.

We maken hierbij een onderscheid tussen drie grote
types doelstellingen: in de eerste plaats de
doelstellingen met betrekking tot het imago en de
naambekendheid, in de tweede plaats de doelstellingen
met betrekking tot de stimulering van het aantal
bezoekers aan de site en ten slotte de doelstellingen in
verband met de omzetting. Een omzetting kan in de
praktijk bijvoorbeeld een inschrijving zijn in een
database om een newsletter te ontvangen, een
deelname aan een wedstrijd, een bestelling van een
brochure, een aankoop enz… Met ieder van die
doelstellingen stemt een type meting overeen.

Of het nu gaat om de mening, het gevoel (doelstelling
op het vlak van het imago/ naambekendheid) of het
gedrag van de consument ten opzichte van het product
of het merk (doelstelling op het vlak van het trafiek/
actie), met de interactieve communicatiekanalen kan
men iedere communicatiedoelstelling op een specifieke
manier bereiken.

b. Hiërarchie opstellen tussen
de doelstellingen
Een van de specifieke eigenschappen van de
interactieve media bestaat erin dat ze de gebruiker 
de mogelijkheid bieden om verschillende
communicatiedoelstellingen op hetzelfde moment te
bereiken. Een surfer kan bijvoorbeeld via een banner
voor de eerste keer worden gewezen op het bestaan
van een product X, erop klikken, op de website van de
adverteerder meer te weten komen over dat product,
dat product met andere producten uit dezelfde
categorie vergelijken, beslissen dat hij wel degelijk
product X wil, dat product op de site kopen en zich
inschrijven op de newsletter, zodat hij in de toekomst
op de hoogte wordt gehouden van de nieuwe
producten die door de producent van product X
worden aangeboden. Bij de keuze van de kanalen, de
formaten en de boodschappen die men bij dit soort
campagnes wil gebruiken, is het van essentieel belang
om een hiërarchie op te stellen van de doelstellingen.
Deze hiërarchie bepaalt de belangrijkste metingen 
die zullen worden uitgevoerd om het succes van de
communicatie te evalueren.

Zodra de doelstellingen bepaald zijn, moet er ook goed
worden nagedacht over de specifieke doelstellingen
die worden nagestreefd door ieder mediakanaal en
over de interactie tussen die verschillende kanalen.

7. Campagnebeheer
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c. Doelgroep identificeren
De tweede fase van een communicatieproject bestaat
erin om een doelgroep te omschrijven. Het is van
essentieel belang om te weten tot wie men zich 
richt en wie de personen zijn die prioritair moeten
worden bereikt.

De interactieve media bieden een aanzienlijke dekking
en selectiviteit over een groot aantal doelgroepen.
Toch blijken de socio-demografische criteria die tot nog
toe worden gehanteerd, steeds minder relevant om
een duidelijk zicht te krijgen op het gedrag van de

doelgroepen voor de communicatie. De gedragscriteria
die beschikbaar zijn in de PluriMediaProduct-studie
van het CIM bijvoorbeeld, bieden de mogelijkheid om
de omschrijving van de doelgroep te verfijnen en te
valideren en ten slotte de plaats te bepalen van de
interactieve media in de totale media mix.

d. Prestatie-indicatoren bepalen

Bij iedere communicatiedoelstelling hoort een
doeltreffendheidsmeting. De verhoudingen die worden
bepaald tussen de investeringen en de evolutie van de
metingen, bepalen de return on investment van de actie.

Doelstellingen

 

Think

Feel

Do

Brand, Product, Ad

Brand association
Message understanding

Brand, product, Message 
Likin g

Interest

Brand / Product
Favourability

Vs Competitive set

Purchase intent
Reason wh y

Trial, Sales
New consumer acquisition

Life time value
Net sales / usage increase

Word of mouth
Loyalty

Purchase

Conviction

Preference

Awareness

Knowledge

Like

Bron: Media Contacts 2007

Metingen

 

ROI

Reach & Frequency
(Total & per channel )

awareness %

association %
 wrong association analysis

CTR
correlation CTR / E ective score

Competitive set

Reason why analysis

Sales
“Coupons” redeem, Packs sent

Number of new consumers

Retention rate after six months
Number of avoided chur n

Peer recommendatio n
Loyalty

Purchase

Conviction

Preference

Awareness

Knowledge

Like

Bron: Media Contacts 2007
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Met iedere meting stemt een specifieke meettechniek
of een specifiek meetinstrument overeen. Naast de
metingen en technieken die bij de offline-media
worden gebruikt (coverage, OTS), kan men met 
behulp van het internet heel nauwkeurig de gegevens
met betrekking tot de campagne meten (click through-
resultaten, omzettingen,…). Hiervoor gebruikt men
een adserver, een verspreidings- en meetinstrument
van de campagne (in hoofdstuk 8 vindt u hier meer
informatie over).

7.2. Invoering

Bij een interactieve communicatieactie moet men een
invoering toepassen die specifiek aan het medium is
aangepast. Dit heeft zowel betrekking op de content
van de site van de adverteerder en eventueel zijn
markering als op de reclameruimten (banners) op de
ondersteunende sites.

De site van bestemming van een campagne is een
cruciaal element in een interactieve
communicatieactie. Het is van essentieel belang dat die
site in de communicatiestrategie past en dat ze op één
lijn staat met de doelstellingen van de campagne. De
pagina’s waarnaar de surfers worden doorgestuurd
nadat ze op een creatie hebben geklikt, moeten
overeenstemmen met de boodschap die op die creatie
te lezen was. Men moet dus een zekere coherentie
respecteren als men wil dat de doelgroep tot de actie
overgaat. Die homogeniteit tussen de site en de
campagne leidt steeds vaker tot de creatie van een
specifieke website voor een actie (minisite, microsite).
Het is hierbij de bedoeling dat de surfer zo snel
mogelijk de informatie vindt die hij zoekt.

Adservers bieden de mogelijkheid om de impact van
iedere reclameboodschap afzonderlijk te meten. Een
reclameruimte is een ruimte die op een site is geplaatst
en waar een creatie wordt verspreid. Ook als men op
dezelfde ruimte verschillende creaties verspreidt, is het
mogelijk om de doeltreffendheid van iedere creatie te
meten. Meestal wordt hierbij informatie gegeven over 
het aantal impressies, het aantal kliks en het aantal unieke
bezoekers (die door de campagne werden bereikt).

Met behulp van de markering van de pagina’s van de
site van bestemming kan men nog een stap verder gaan
en nog meer waardevolle informatie verzamelen - en
dan meer bepaald voor campagnes ter stimulatie van
het trafiek of de omzetting. De ‘tags’ waarmee deze
markeringen worden uitgevoerd, worden door de
adserver geleverd. Die kunnen op iedere pagina van
bestemming worden geplaatst, waardoor men een
duidelijk zicht krijgt op de actie van de surfer nadat hij
op een creatie heeft geklikt. Dit procédé - de
zogenaamde ‘post-click’-meting - vertelt veel over de
doeltreffendheid van ieder reclamebericht, aangezien
men hiermee het parcours van de surfer op de site van
bestemming kan opvolgen. Op die manier krijgt men
ook een duidelijk zicht op het aantal uitgevoerde
omzettingen of zelfs het aantal verkopen en het bedrag
van die verkopen. Het spreekt voor zich dat men aan 
de hand van die gegevens heel nauwkeurig de
rendabiliteit van iedere reclameboodschap kan meten.

7.3. Planning
In functie van de doelstellingen van de campagne, 
de doelgroep die moet worden bereikt en het budget 
dat voor de actie werd vrijgemaakt, zal de mediaplanner
de dragers en de formaten kiezen en de duur van de

IABbook07_nl_v1.qxd  29/05/07  16:00  Page 074



075
7
. 
C

a
m
p
a
g
n
e
b
e
h
e
e
r

campagne bepalen. De mediaplanning speelt een
belangrijke rol om het aantal impressies ‘buiten de
doelgroep’ te beperken, aangezien bij de mediaplanning
de meest geschikte dragers worden gekozen. Globaal
genomen werkt online mediaplanning volgens dezelfde
principes als offline mediaplanning. Alleen maakt men
hierbij gebruik van andere kanalen, formaten en
meettechnieken.

De keuze van de verspreidingskanalen zal aan de
verschillende doelstellingen worden aangepast. De
kenmerken van de verschillende kanalen en de
mogelijkheden om acties op heel specifieke
doelgroepen te richten, leveren een erg uitgebreid
keuzepalet op: van een selectie op basis van socio-
demografische criteria of hobby’s voor e-
mailingcampagnes tot de brede coverage van de
algemene sites.
De selectie van de sites die de boodschap van de
campagne zullen verspreiden, is gebaseerd op
verschillende criteria en technieken, die grofweg
vergelijkbaar zijn met de criteria en technieken die ook
in de traditionele media worden toegepast. Vermogen,
selectiviteit en zuinigheid blijven de basisparameters
waarmee rekening moet worden gehouden bij de keuze
van de dragers. Ook de keuze van de ondersteunende
sites moet beantwoorden aan de doelstellingen van de
campagne en passen bij de doelgroepen die men wil
bereiken. Als de adverteerder bijvoorbeeld in de eerste
plaats een maximale coverage wil bereiken bij een brede
doelgroep, zal de mediaplanner vooral kijken naar
algemene sites die druk worden bezocht, zoals
portaalsites.

Bij de keuze van de formaten moet men rekening
houden met de specifieke eigenschappen van ieder
formaat. Het spreekt voor zich dat een formaat

duidelijker zichtbaar is naarmate het groter is. Maar
anderzijds is het ook zo dat een opdringerig formaat kan
leiden tot een negatief imago van het merk of een verlies
van potentiële klanten. Dit laatste kan men berekenen
door het verschil te maken tussen het aantal
geregistreerde klikken op een creatie en het aantal
surfers die vanaf die creatie inderdaad op de pagina van
de site van de adverteerder terechtkomen. Het is met
andere woorden de bedoeling om een goed evenwicht
te vinden tussen zichtbaarheid en ‘opdringerigheid’. Een
goed middel om de zichtbaarheid te verhogen zonder
daarbij het ‘irritatieniveau’ te verhogen, bestaat erin om
formaten te kiezen waarvan de grootte door de surfer
kan worden bepaald (zie in dit verband ‘expandable
banners’ in het deel ‘standaarden en formaten’).

Heel wat recente onderzoeken hebben intussen al de
impact van de rich media en meer nog van video’s op de
doeltreffendheid van online campagnes aangetoond.
Hierbij kwam onder meer aan het licht dat een
televisiespot online minstens even doeltreffend is als
wanneer hij op televisie wordt getoond.
Het bedrijf Dynamic Logic publiceert regelmatig
(Amerikaanse en Europese) marktnormen, waaruit de
suprematie van videobeelden blijkt op het vlak van de
gerealiseerde impact. Steeds meer regies rekenen de
streamingkosten dan ook niet door.

7.4. Aankoop
Met aankoop bedoelen we de reservering van
reclameruimte, de controle van de algemene
verkoopvoorwaarden en de onderhandelingen.

Algemeen gesteld wordt reclameruimte op drie
verschillende manieren op de markt aangeboden:
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aankoop per impressie (CPM - kostprijs per duizend
contacten), aankoop per klik (CPC - kostprijs per klik) en
aankoop per omzetting (CPA - kostprijs per actie).  Deze
manieren kunnen ook worden gecombineerd (hybriede
aankoop). Daarnaast kan men reclameruimte ook per
periode aankopen (dag, week, halve maand enz…).
Sommige dragers bieden ook de mogelijkheid om een
specifieke doelgroep aan te kopen (op basis van socio-
demografische criteria zoals de leeftijd of het geslacht),
waardoor het risico op verlies aanzienlijk kan worden
beperkt. Nog andere dragers bieden de mogelijkheid om
de reclameboodschap slechts op bepaalde tijdstippen te
verspreiden. Bij een eerste analyse kan men stellen dat
een aankoop op basis van de CPM het best geschikt is
voor een actie waarbij men vooral de naamsbekendheid
wil vergroten. Een aankoop op basis van de CPC is dan
weer vooral bedoeld om zoveel mogelijk bezoekers naar
de site van de adverteerder te leiden en een aankoop op
basis van de CPA is aangewezen wanneer het de
bedoeling is om zoveel mogelijk omzettingen te halen.
In de praktijk moet men het bovenstaande wel wat
nuanceren. Bij een campagne die bedoeld is om de
verkoop op de site van de adverteerder te stimuleren, is

de belangrijkste parameter het aantal surfers die op de
site van de adverteerder een omzetting tot stand
brengen. Een parameter die overigens niet mag worden
verward met het aantal kliks die door de reclameruimten
worden voortgebracht.

De ‘post-click’- of ‘post-view’-actie meet niet alleen de
uiteindelijke omzetting, maar ook de eventuele omzet die
door die omzetting wordt voortgebracht en dus de
rendabiliteit van iedere klant die door de
reclamecampagne werd binnengehaald. In het kader van
een campagne die bedoeld is om omzettingen te
genereren, meet men de reële doeltreffendheid op dat
niveau. Het is waarschijnlijk voor dit soort campagnes dat
een goede omschrijving van het doelpubliek en een
goede selectie van de formaten het meest
doorslaggevend zijn. Men stelt immers vast dat bij een
gelijk aantal kliks het aantal omzettingen en hun
rendabiliteit spectaculair kunnen verschillen - naargelang
van de sites en de formaten waar die kliks vandaan komen. 
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Een reclameruimte die op het eerste gezicht voordelig
lijkt, kan in realiteit dus heel duur uitvallen wanneer
men de omzettingen bekijkt die erdoor worden
gegenereerd - ongeacht het aankoopsysteem dat
daarbij wordt gebruikt.
Aan de hand van de opvolging van de statistische
parameters die in de loop van de campagne werden
gemeten, kan men de verspreiding optimaliseren door
een groter gebruik te maken van de reclameruimten 
en de creaties die de beste resultaten opleveren.

7.5. Optimalisatie van
de campagnes
Teneinde de campagne op basis van de juiste criteria te
optimaliseren, zal de optimalisatie van de campagne
gebeuren in functie van de hierboven omschreven
doelstellingen. Ook de duur van de campagne moet een
optimalisatie toelaten. Het is namelijk nogal moeilijk om
een campagne die amper 10 dagen loopt, te
optimaliseren.
De optimalisatie gebeurt met behulp van een adserver.
Als de klant zoveel mogelijk surfers op bezoek wil krijgen
op zijn site, kunnen we bijvoorbeeld de nadruk leggen
op de creaties met de hoogste klikcijfers. Als men merkt
dat bepaalde formaten betere resultaten opleveren dan
andere, dan is het soms mogelijk om - na overleg met de
regie of de editor - de planning in de loop van de
campagne te wijzigen. Men kan dan bijvoorbeeld
formaten, reclameruimte, capping enz… aanpassen.

7.6. Conclusies en lessen

Zodra de campagne voorbij is - of als de campagne lang
genoeg duurt - kan men al tijdens de campagne een
grondige analyse uitvoeren waarmee men de nodige
lessen kan trekken uit de gemeten parameters en
bijsturen. Die conclusies kunnen dan van nut zijn bij een
volgende campagne. In functie van de doelstellingen die
tijdens de strategische fase werden bepaald en de tools
die tijdens de tactische fase werden ingezet, zullen er
verschillende gegevens beschikbaar zijn.

Als er werd gekozen voor het gebruik van één enkele
adserver voor de verspreiding van de campagne (3rd
party advertising), zullen er samenvattende statistieken
voor de volledige campagne beschikbaar zijn. Het zal dan
mogelijk zijn om een coverage op één contact en meer te
krijgen, te bepalen of de reacties na een bepaalde aantal
OTS vermindert, na te gaan welke reclameruimten het
meest rendabel zijn… Dit is een interessante oplossing,
hoewel ze extra kosten meebrengt voor de verspreiding
van de campagne.

Als de campagne door de adservers van de verschillende
regies wordt verspreid, zullen alleen de gegevens die door
deze adservers beschikbaar zijn (impressieken, aantal kliks
en klikcijfers), kunnen worden geanalyseerd. In dat geval
is het wel handig om daar gegevens naast te leggen van
de tool waarmee een audit werd uitgevoerd van de trafiek
op de site van de adverteerder (‘web analytics’). Uiteraard
heeft iedere tool, adserver of web analytics, zijn eigen
methodologie, waarbij het soms moeilijk kan zijn om de
cijfers die uit verschillende bronnen afkomstig te zijn, in
één algemene statistische analyse te integreren. Die
minder dure oplossing kan volstaan als de onderneming
geen grondiger gegevens nodig heeft.

IABbook07_nl_v1.qxd  29/05/07  16:00  Page 077



7
. 
C

a
m
p
a
g
n
e
b
e
h
e
e
r

078

7.7. ROI: het rendement
van een interactieve com-
municatieactie meten
Net als bij de offline media kan men de ROI controleren
als de mediaplanning- en aankoopprocessen op een
coherente manier worden beheerd. De specifieke
meetinstrumenten die bij de interactieve media worden
gebruikt, bieden overigens een heel nauwkeurig zicht op
het rendement van een campagne. De essentie van de
controle van de ROI is gebaseerd op een goed begrip van
de meetmechanismen en de controle over de
verschillende parameters die moeten worden
geoptimaliseerd.
De meting van de ROI is zowel bij online als bij offline
afhankelijk van een goede omschrijving van de
communicatiedoelstellingen. Dankzij de specifieke aard
van de instrumenten die bij interactieve marketing
worden gebruikt, is het bovendien mogelijk om extra
parameters te integreren en die te meten. Enkele daarvan
zijn het aantal kliks, het aantal omzettingen, de verkoop
en zelfs het bedrag van die verkoop.

a. Doelstelling op het vlak van
de naambekendheid
De meting van het ‘imago en de naambekendheid’
gebeurt door middel van impacttests (zie ook het deel
‘impacttests’), die nuttige benchmarks bieden op het vlak
van de keuze van de meest doeltreffende sites en
formaten. De resultaten van de verschillende impacttests
die intussen al in België werden uitgevoerd, tonen
duidelijk aan dat in ons land (net als in andere landen
overigens) reclame op internet een positieve invloed
heeft op de naambekendheid van een merk.

b. Doelstelling op het vlak van
de verkoop

Met behulp van de markering van de site van de
adverteerder is het mogelijk om een kostprijs per
verkoop te berekenen.
Die gegevens worden gehaald uit de adservers die
worden gebruikt in de verspreiding van de campagne 
en in de markering van de pagina’s van de sites die 
in die actie passen.

c. Doelstelling op het vlak van
de marge
Het is ook mogelijk om samen met de adverteerder de
marge en de winst die door een specifieke actie werd
gegenereerd, te berekenen.
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Voor deze actie is de ideale OTS gelijk aan 3:
het aantal bezoeken op de introductiepagina en op
de bevestigingspagina zijn gemaximaliseerd.
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Nood aan openheid en eenvoud

Een mens moet keuzes maken, elke dag opnieuw. Waar
gaan we op reis? Wat gaan we eten? En moeten we nu
zelf wel of niet naar de arts voor onze pollenallergie…

Per generatie neemt het aantal keuzes toe. Het internet 
is zeker debet aan de toename van keuzes. Maar het kan
ons ook helpen om de juiste keuzes te maken. 

Alle bronnen zijn welkom, zolang ze maar betrouwbaar
zijn: de overheidsportaal, de website van de
adverteerder, een chat met een collega, enz…

Vandaag zijn er twee trends die het ons in de toekomst
nog makkelijker zullen maken om te kiezen.

Alles gaat mobiel, is de eerste trend. We zeulen elke 
dag wat mee. Vorig jaar werden in ons land meer dan
800.000 mp3-spelers verkocht en ging de
penetratiegraad van de mobiele telefoon naar de 100%.
De dynamiek en ‘ervaring’ die ons vandaag nog kluistert
aan de PC zal ons in de toekomst afhankelijk maken van
de mobiele telefoon, PDA, GPS, BlackBerry…. 

Het SMS’en hebben we al onder de knie en de 
ring- en/of realtones komen we tegen op onze 
zoektocht naar identiteit. Maar wie doet er al een beroep 
op presentatrice én mobiele jogging-coach Katja Retsin?
Wie gebruikt al Google Maps om een leuke tent te
zoeken? Even mobiel chatten op de trein, nieuws lezen
tijdens de lunch… het is geen toekomstmuziek, 
het is Google Mobile. In België biedt Google vandaag 
al Search, Gmail, Google Maps en Google News op uw
mobiele telefoon.

De virtuele wereld zal ons ook helpen om keuzes 
te maken. Of nieuwe keuzes te maken als we niet
tevreden zijn…

Virtuele werelden sluiten nauw aan bij onze
dagdagelijkse leefwereld en vormen daarom een 
zeer intuïtieve vorm van communicatie.

Geen wonder dat vandaag meer dan 1,5 miljoen
Europeanen lidgeld betalen voor World of Warcraft en
dat ABN Amro vorig jaar als één van de eersten een
virtueel kantoor opende op Second Life. Zit dat ook in
hun due diligence? Dit geheel terzijde. 

Waarom plegen we niet overleg met onze leverancier in
een virtuele vergaderzaal waarbij we ‘live’ van gedachten
kunnen wisselen, met video geïllustreerd, om samen
door het contract te gaan waarvan we de cijfers bekijken
met een geïntegreerd online office pakket? Ook dit is
geen toekomstmuziek, al deze functionaliteiten worden
vandaag al geboden in de Zoho Office Suite.

Beide trends, mobiel en virtueel, bieden opportuniteiten.
Zowel voor gebruiker, marketeer, adverteerder of media.
Daar ligt niet het probleem.

We moeten vooral openstaan voor nieuwe trends, er
mee experimenteren, ze toepassen en de traditionele
paden durven te verlaten. Niet evident voor een
professional die al 10, 20, 30 jaar of meer in het vak zit.
Ook moeten we streven naar eenvoud, de technologie
vertalen naar iets wat makkelijk te begrijpen is, te
bedienen. De “Sense and Simplicity” van Philips…

Openheid en eenvoud is één van de grote uitdagingen
voor de komende jaren.
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9.1 Formaten en 
standaarden

a. Waarom formaten en standaarden?

Standaardisering is een synoniem van volwassenheid.
Een markt is pas professioneel wanneer er duidelijke
standaardformaten worden ingevoerd die het werk van
alle marktspelers vereenvoudigen. De definitie van vaste
afmetingen voor verschillende formaten (leaderboard,
skyscraper, zie verder) laat uitgevers toe om de reclame
op een eenvoudige manier in de structuur van hun site te
integreren, creatieve agentschappen om het
productieproces te rationaliseren (dezelfde afmetingen
voor alle sites) en adverteerders om de campagne snel in
te voeren. De technische specificaties van het IAB
bevatten dan ook een lijst met voorschriften die,
wanneer ze worden gerespecteerd, garant staan voor
een snelle invoering ervan door alle reclameregies die
deel uitmaken van het IAB.

Uiteraard geldt de standaardisering alleen voor de meest
gebruikte formaten. Dankzij het soepele karakter van het
web kunnen ontwerpers dan ook ‘buitengewone’
creaties bedenken die per definitie niet
‘standaardiseerbaar’ zijn. Maar net als bij de klassieke
media kunnen dit soort creaties pas worden toegepast
wanneer daarover vooraf duidelijke afspraken zijn
gemaakt met de reclameregies – onder meer om na te
gaan of de uitgevers het eens zijn met het resultaat en/of
het allemaal technisch haalbaar is.

Vanuit technisch standpunt bekeken is de
standaardisering van de reclameformaten een kwestie
van afmetingen, gewicht en informatica-formaat.  

Afmetingen (pixel)
De afmetingen worden uitgedrukt in pixels, de
meeteenheid van een digitaal beeld. Vermeldenswaard
in dit verband is het feit dat een pixel geen vaste
‘metrische’ afmetingen heeft. De afmetingen van een
strook van 468x60 pixels in centimeters is afhankelijk
van de resolutie en van de afmetingen van het scherm
waarop de banner wordt weergegeven. 

Gewicht (Kb)
Het gewicht wordt uitgedrukt in bytes en dan meer
bepaald in kilobytes (Kb). Een standaardbanner meet
bijvoorbeeld 468x60 pixels en weegt 25 Kb. Hoe
‘zwaarder’ een banner is, des te langer het zal duren
voordat hij wordt opgeladen. Als de banner te zwaar is,
bestaat het risico dat uw banner niet wordt
weergegeven op het moment dat de surfer een pagina
doorloopt. Het gewicht van een banner is ook van
belang voor de uitgever: een zware banner kan het
laden van de volledige pagina vertragen, waardoor
surfers in de verleiding komen om naar een andere site
te surfen. Dankzij de uitbreiding van broadband-
aansluitingen kunnen tegenwoordig zwaardere banners
worden toegepast – hoewel u er altijd rekening moet
mee houden dat 15% van de privé-surfers zich nog altijd
met een laag debiet-aansluiting behelpen. Het gewicht
heeft overigens ook nog een impact op de
verspreidingskosten.

Informaticaformaten
Het informaticaformaat wordt niet alleen bepaald
door de technische mogelijkheden van het Internet,
maar ook door de aanbevelingen op het vlak van het
gebruik. Slechts enkele formaten zijn technisch
bruikbaar. Dit betekent dat sommige aangeraden zijn
en dat ze de creatieve mogelijkheden bepalen. We
denken hierbij vooral aan de formaten JPG, GIF en

9. Bijlagen
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Flash (Macromedia). JPG wordt gebruikt voor een
statische visual, GIF voor een statische of geanimeerde
visual en Flash voor animaties, geluid of video. Het
Flash-formaat is het belangrijkste ‘rich media’-formaat
waarmee volwaardige multimedia-content kan 
worden aangemaakt (tekst, beeld, geluid, video).

b. De standaardformaten van 
het IAB
De regies die lid zijn van het IAB hebben, in overleg
met de andere marktspelers, een vereenvoudigde fiche
opgesteld met daarop de belangrijkste formaten en
technische specificaties voor de productie van
reclamemateriaal. 

Dit document is beschikbaar op de site van het IAB:
http://www.iab-belgium.be

c. Universal Ad Package

Aangezien alle marktspelers vragende partij zijn voor
een gestandaardiseerd aanbod van formaten, gaat de
voorkeur uiteraard uit naar de populairste formaten. 
Op basis van het Amerikaanse IAB creëerde het IAB dan
ook een Universal Ad Package, waarin de vaakst
gebruikte formaten zijn opgenomen.

Leaderboard 728 x 90 30 kb
Standard Skyscraper 120 x 600 30 kb
Large Skyscraper 160 x 600 30 kb
IMU 300 x 250 30 kb

Met deze aanpak wil men het gebruik van het Internet
als reclamemedium vereenvoudigen. De uitgevers
kunnen hier dan ook rekening mee houden wanneer ze
hun site aanmaken of aanpassen. De adverteerders zien
hierdoor hun kosten zakken en bovendien wordt

hierdoor de planning van een campagne in
verschillende landen eenvoudiger.

Voor meer informatie hierover verwijzen we u naar de
site van het IAB in het deel over de ‘formaten’
http://www.iab-belgium.be

d. Niet-gestandaardiseerde 
formaten 
Dit zijn per definitie alle formaten die niet in de lijst
met de standaardformaten van het IAB zijn
opgenomen.
Deze formaten kunnen in twee categorieën worden
opgesplitst: 

1. De formaten die gebaseerd zijn op de IAB-
standaarden 
Als ze niet het ene of het andere voorschrift respecteren
(afmetingen, gewicht, informatica-formaat), worden
deze formaten niet meer als standaard beschouwd. Een
voorbeeld daarvan is een leaderboard van 728x90 pixels
(standaard) met een gewicht van 40 Kb (niet standaard).

Formaten
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2. De ‘niet-standaardiseerbare’ formaten, of de
formaten die uit meerdere standaardformaten
bestaan
Het Internet biedt een onbeperkte verscheidenheid aan
creatieve mogelijkheden. Sommige niet-standaard
formaten maken deel uit van een gestructureerd aanbod
en kunnen zonder aanpassingen in de site worden
opgenomen.  Ziehier enkele voorbeelden. 

Splash pages: een reclamepagina die wordt weergegeven
nog voordat de surfer de eigenlijke site heeft bereikt. 

Layer ads (Overlayers, Interstitials, Superstitials): Flash-
creaties die boven de pagina van een site of tussen
twee binnenpagina’s worden weergegeven en die
automatisch worden gesloten.

Road Blocks: bestaan meestal uit een banner en één
of twee Skyscrapers die gelijktijdig worden
weergegeven.

Expandable ads: creaties die gebaseerd zijn op een
standaardformat, maar die voorzien zijn van een
zogenaamde ‘mouse over’-functie, wat betekent dat
er een extra paneel opengaat wanneer de surfer met
zijn muis over de creatie gaat.

Anderzijds is het mogelijk om uitzonderlijke formaten te
creëren naar aanleiding van een campagne en/of voor
een specifieke site.

Overlayers

Splash pages

Road Blocks

Expandable ads
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Wanneer u dit soort formaten wilt gebruiken, zult u
misschien extra onderhandelingen moeten voeren met de
uitgever en/of de regie. Het is ook mogelijk dat de
installatie van zo’n creatie meer tijd in beslag neemt.

9.2. Tools

Ad Servers

De Ad Server is een onmisbaar hulpmiddel bij de online
reclame. Dit is een informaticaserver waarop de
reclamecreaties zijn opgeslagen en vanwaar ze naar de
websites worden verspreid. Met behulp van deze server
krijgt men onder meer een duidelijk zicht op het aantal
verspreide creaties, het aantal kliks op de creaties, het
aantal personen dat de reclame heeft kunnen zien enz.
(de acties op de site van de adverteerder : enkel indien er
langs adverteerders- of agentschapszijde het nodige
wordt voorzien, dit is niet standaard bij een reguliere
campagne) enz.

a. Basismechanisme van Ad Serving

1. De bezoeker komt aan op de pagina;
2. De informatie van de pagina wordt naar de 

Ad Server verstuurd (welke pagina, positie op 
de pagina);

3. De geschikte banner wordt geselecteerd en 
op de pagina weergegeven;

4. Mogelijke interactie door de gebruiker (klik);
5. De Ad Server verzamelt de informatie en verzendt 

die naar de database van de campagne en naar 
de reporting-server;

b. Ad Servers uitgevers/ regies en Third Party Ad
Servers

Men maakt een onderscheid tussen twee types Ad
Servers. Enerzijds zijn er de Ad Servers die door de
uitgevers of hun reclameregies worden gebruikt.
Hiermee kunnen de campagnes worden verspreid, de
reclameruimten beheerd en de campagneverslagen
opgesteld. 

Anderzijds zijn er de Third Party Ad Servers, die door
de media-agentschappen worden gebruikt – en dan
meer bepaald wanneer een campagne door
verschillende regies wordt verspreid.

Dankzij de Third Party Ad Server beschikt men toch
over één enkele bron voor de statistieken over de
campagne. Deze bron biedt een belangrijk voordeel:
hiermee beschikt men immers over de coverage voor
één contact en meer en over informatie over de
gemiddelde frequentie van de campagne. 

Click box

Eigendomsformaat uitgebracht door de BEWEB regie
om alle pay per click campagnes op te vangen en zo
het CPM diffusienetwerk duidelijk te scheiden van het
CPC diffusienetwerk.
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c. Unieke bezoekers: frequentieplafond
(frequency capping)

Het basisprincipe van ‘frequency capping’ bestaat
erin dat een reclameboodschap over een bepaalde
periode slechts een beperkt aantal keren aan
dezelfde gebruiker wordt getoond. Het gaat hier om
een controle van de OTS. Algemeen gesteld gaat
men ervan uit dat zo’n aanpak tot een maximaal
resultaat leidt (aantal kliks) per bezoeker en dat de
campagne op die manier een maximaal aantal
bezoekers van een website kan bereiken. Op die
manier vermijdt men dat de gebruiker de indruk
krijgt dat hij een reclameboodschap te vaak
opgedrongen krijgt. Bij campagnes waarbij capping
wordt gebruikt, krijgt men dan ook vaak een beter
‘klikresultaat’.

d. Post-click- & post-view-tracking

‘Post-click’- en ‘post-view’-tracering wordt steeds vaker
gebruikt. Met behulp van deze traceersystemen kan
men de trafiek meten die door een campagne op de
site van de adverteerder wordt voortgebracht en kan
men dus nauwkeurig de impact van een campagne
meten. 

Met behulp van de ‘post-click’-meting krijgt men een
duidelijk zicht op het parcours en het gedrag van de
surfer op de site van de adverteerder meteen nadat die
op de banner heeft geklikt. Hierbij wordt
gebruikgemaakt van specifieke ‘tags’ op de site van de
adverteerder die de link leggen tussen de aangeklikte
banner en de site in kwestie.

Met de ‘post-view’-meting verkrijgt men dezelfde
informatie in het geval dat de surfer na het zien van de
campagne weliswaar naar de site van de adverteerder

gaat, maar daarbij niet op de banner klikt. Hierbij wordt
gebruikgemaakt van een ‘cookie’ die op de computer
wordt geplaatst van iedereen die de campagne heeft
gezien.

Het aantal bezoekers op de website van een
adverteerder of de specifieke acties op zijn website
kunnen op die manier met de campagne worden
gelinkt. We kunnen dit op de volgende manier
schematisch voorstellen: 

Bij een bezoek aan de site wordt een bezoeker aan een
campagne blootgesteld. Hij heeft dan wel de
campagne opgemerkt, maar hij heeft er niet op geklikt.

Nadat hij de campagne online heeft gezien, maar
zonder dat hij op de reclameboodschap heeft geklikt,
komt dezelfde bezoeker op de website van de
adverteerder terecht, waar hij kennismaakt met het
aanbod waarnaar de campagne verwees. De Ad
Server (beide versies) herkent de cookie die voordien
door de campagne naar de bezoeker werd verstuurd
en slaat de relevante gegevens op. 

Dit soort tracering biedt dus interessante informatie
over de impact van een campagne doordat er ook
rekening wordt gehouden met andere effecten dan
het klik-effect.

e. Tools voor optimalisering

Ad Servers worden ook gebruikt om campagnes
automatisch te optimaliseren. Deze optimalisering is
vooral gebaseerd op het aantal kliks en werkt
automatisch in functie van de vooraf bepaalde
criteria. Zo kan de Ad Server automatisch een banner
die het geparametreerde klikresultaat niet haalt,
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wordt hij dan niet alleen meer geconfronteerd met
algemene campagnes uit de reissector, maar ook met
campagnes in verband met auto’s, omdat men aan de
hand van zijn parcours op de site heeft kunnen
vaststellen dat hij ook in dat onderwerp
geïnteresseerd is.
De aanpak op basis van het profiel (profile targeting)
betekent ook een stap vooruit. In dat geval koppelt
men een database met informatie over gebruikers aan
een Ad Server. Op die manier kan men campagnes
verspreiden in functie van de socio-demografische
parameters van de bezoeker.

Een ander type van targeting is de contextuele
targeting, in navolging van SEA programma’s en tools
die van de text-ads in zoekmotoren een groot succes
maakten (cf Google AdSense - AdWords).

‘Hot’ in online advertising is tegenwoordig Video
Advertising, in verschillende formaten : preroll voor
contentvideo’s of geïntegreerd in standaard formaten.
Online Ad Technology bedrijven breiden hun aanbod
uit met meerdere types voor targeting en
programmeringstools; de meeste investeren in een
geïntegreerd RichMedia platform.
Een andere verwachte tendens voor 2007 is de
integratie van verschillende technologische platforms
met één toegang voor de input van gegevens.

vervangen door een andere banner. Hij kan ook in
functie van hetzelfde criterium de verspreiding van de
campagne op de ene of de andere pagina stoppen.

f. Penetratie van de rich media: broadband,
bijgewerkte softwareversies, mogelijkheden van
browsers

De hoge penetratie van broadband en de
mogelijkheden die door betere browsers worden
aangeboden, hebben het gebruik van ‘rich media’
aanzienlijk gestimuleerd. 
Met behulp van deze technologieën kan men beelden
bewerken en erg spectaculaire boodschappen
creëren, waarbij er een verregaande interactie met de
surfer mogelijk is zonder dat hij daarvoor naar de site
van de adverteerder hoeft te worden afgeleid.

g. Toekomst

In de VSA en Groot-Brittannië gaat er tegenwoordig
heel wat aandacht naar het ‘Audience Management’.
Steeds meer uitgevers en adverteerders zijn
voorstanders van een aanpak waarbij de campagnes
niet langer uitsluitend in functie van de content van de
site, een rubriek of een specifieke pagina worden
weergegeven, maar ook op basis van informatie over
het gedrag en/of het profiel van de bezoeker.
Het algemene principe van de aanpak op basis van het
gedrag van de bezoeker (behavioral targeting) bestaat
erin om hem campagnes te tonen die niet alleen
betrekking hebben op het deel van de site dat hij
bezoekt, maar ook in functie van de onderwerpen van
de pagina’s die hij voordien heeft bezocht. Een
voorbeeld: na verschillende bezoeken aan het ‘auto’-
gedeelte van een bepaalde site komt een bezoeker
terecht in het ‘reis’-gedeelte van dezelfde site. Daar
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Web Analytics
a. Producten :

MMooddee PPrriicciinngg SSEEMM EExxppoorrttss  &&  ddaattaawwaarreehhoouussee CCoommmmeennttss

ClickTracks Inhouse & ASP
Licentie of maandelijkse
betaling

Bid Hound Beperkt

Flexibel, visie integratie van
de tools die een webplatform
vormen  (CMS, Newsletter,..).
Leerzame site

DeepMetrix (Microsoft
Gatineau) nog niet uitgebracht

ASP gratis Geïntegreerd Momenteel onbekend
Focus SEA + integratie van
gegevens (Microsoft)

DoubleClick Overgenomen door Google

Google Analytics (V2) ASP gratis Geïntegreerd
Manueel, automatisch en 
gepland per email: PDF, XML, 
CSV, TSV

Focus SEA

IndexTools ASP Maandelijkse betaling
Gepland per email: HTML of Excel.
Manueel : Excel of CSV. 
API inbegrepen

Europees en erg flexibel.
Uitstekende
prijs/kwaliteitsverhouding

NedStat ASP
Maandelijkse betalingCookies
van 1ste deel niet inbegrepen

Klassiek
Nederlands, noemt zichzelf
Europese leider

Omniture ASP Maandelijkse betaling
Bid Manager : 
Search Center

Veel exportmogelijkheden.
Platform Genesis, warehouse

Open oplossing,
integreerbaar met met vele
andere tools in plug & play
formaat

Unica Inhouse & ASP
Licentie of maandelijkse
betaling

Datawarehouse volledig open,
standaard geïntegreerd met
Cognos, onder andere

Competitieve prijs, evolutief
product, EMM (Enterprise
Marketing Management)
visie

WebSideStory/Visual 
Sciences

ASP voor  WSS, 
inhouse & ASP 
voor VS

Licentie of maandelijkse
betaling

Bid Manager :
WebSideStory Bid

Manueel, automatisch en gepland
in verschillende vormen. Goed
gedocumenteerde API’s 
inbegrepen, datawarehouse

Volledige 360° visie met
Visual Sciences, het meest
complete product op de
markt

WebTrends Inhouse & ASP
Licentie of maandelijkse
betaling

Bid Manager :
Dynamic Search

Manueel, automatisch en gepland
per email in verschillende formaten,
ODBC (via DataLinks),
Datawarehouse (Marketing Lab)

Elegante en volledige
oplossing. Andere modules
volgen binnenkort

Xiti ASP Maandelijkse betaling In opbouw
Manueel, automatisch en 
gepland : XML, Access, CSV, …

Franse speler, continuïteit 
van het gamma: rekening
kan worden geüpdatet in
functie van  de toename van
de competentie

IABbook07_nl_v1.qxd  29/05/07  16:00  Page 090



091
9
. 
B

ij
l
a
g
e
n

b. Lijst AP-vendors

- Nedstat
- WebSideStory/Visual Sciences
- Google Analytics
- DeepMetrix (erg bondig aangezien het vandaag 

naar Microsoft verwijst)
- ClickTracks
- WebTrends
- IndexTools
- RedSherrif
- Xiti
- Weboscope

c. Bronnen

Boeken

Web Site Measurement Hacks, Eric T. Peterson
Web Analytics: An Hour a Day, Avinash Kaushik
Actionable Web Analytics: using Data to make smart
Business Decisions, Jason Burby & Shane Atchison
Web Metrics: Proven Methods for Measuring Web
Site Success, Jim Sterne

Officiële verenigingen: 

Web Analytics Association:
www.webanalyticsassociation.org

Evenementen:

Emetrics Top, www.emetrics.org,  4 x per jaar:
Londen, Düsseldorf, Santa Barbara, Washington.

WebTrends
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geprogrammeerde actie voort te brengen (vb.
periodieke verzending van een newsletter) of een
persoonlijk antwoord te formuleren naar aanleiding
van een actie (vb. verzenden van een e-mailbericht
ter bevestiging van een verkoop). Deze modules
kunnen submodules bevatten die de verzamelde
marketing-informatie (blootstelling aan campagnes,
gebruikte producten, aanvragen om informatie) in
realtime ter beschikking stellen van de commerciële
teams en de klantenservice.

Er wordt meestal ook gebruikgemaakt van een data
mining-module, waarmee de gegevens met het oog
op modelvorming kunnen worden geanalyseerd (vb.
segmentering van profielen).

MA is de jongste nieuwkomer in de wereld van de
CRM-modules. Dit is ook de module die het meest
geschikt is voor het gebruik van interactieve media.
MA is immers gebaseerd op wervings- of
bindingsprogramma’s en maakt daarbij erg vaak
gebruik van onlinekanalen en geavanceerde
scenario’s waarmee verschillende benaderingen van
segmentering of activering kunnen worden
ingeschakeld en opgevolgd.

Heel wat acties zijn dan ook door MA-modules
verbonden met webvertising-, e-mailing- en andere
campagnes die bedoeld zijn om de bestaande
databases uit te breiden of te verdiepen en
gelijktijdig een fijne segmentering door te voeren
van de geworven profielen. Hiermee kan de
verzamelde informatie later ook worden gebruikt in
geautomatiseerde processen voor het vernieuwen
van contacten met klanten.

Customer Relationship
Managementtools

CRM is dan misschien wel in de eerste plaats een
revolutie binnen het bedrijf, waarbij de klant in het
middelpunt van de vakgebonden processen wordt
geplaatst, maar toch is CRM ook gebaseerd op een
belangrijke technische infrastructuur. 

Wanneer u de klant vanaf de prospectiefase tot het
beheer van de relatie na de verkoop wilt volgen, moet
u enerzijds de informatie kunnen opslaan en moet u
anderzijds die informatie op een eenvoudige manier
kunnen bereiken en bijwerken. De meeste CRM-tools
die momenteel op de markt worden aangeboden, zijn
in modules gestructureerd.

Daarbij worden meestal de volgende modules gebruikt:

Sales Force Automation
Met deze modules worden niet alleen de lijsten van
prospecten en klanten, de historiek van de contacten
en de planning van de verkoopteams beheerd, maar
worden ook prognoses gemaakt over de omzet.

Service and support
De servicemodules bekommeren zich om de relatie
met de klant na de verkoop: automatisch versturen
van een e-mailbericht als de klant op de site contact
opneemt met de online ondersteuning, opslag van de
historiek van de vragen en de behandeling ervan door
de klantenservice…

Marketing Automation
De EMA-modules (Entreprise Marketing Automation)
van de CRM-tools laten u toe om automatisch een
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3G
Third Generation. Snelle mobiele technologie die
snelle datatransfer en multimedia binnen bereik
brengt. Ook UMTS genoemd.

Adserver
Een hard- en softwareoplossing voor het beheer en
de analyse van een interactieve campagne. 

Alt text (Alternate texte)
Tekst die op een gele achtergrond nabij de cursor
van de muis verschijnt om een element van de site te
benadrukken (bij voorbeeld “klik hier” terwijl de
cursor over de banner beweegt)

ASP
ASP staat voor “Application Server Provider” en duidt
op een model waarbij software als het ware wordt
gehuurd en via Internet wordt “bediend”. 

Banner
Een vaak gebruikt rechthoekig advertentieformaat op
het internet.

Beta
Het percentage van de doelgroep dat de
reclameboodschap heeft onthouden na 1 contact. 

Blog 
Een blog is een website waarop één of meer
personen zich vrij kunnen uitdrukken.

Breedband
Een Internetverbinding, zoals ADSL of kabel, die
sneller is dan een klassieke inbelverbinding.

Browser
Het softwareprogramma dat de surfer gebruikt om
het wereldwijde web te bezoeken en webpagina’s te
bekijken. 

Bounce e-mail
Een e-mail bericht dat niet bij de ontvanger
terechtkomt. De e-mails kunnen ‘bouncen’ om
verschillende redenen. Het adres kan verkeerd of
onbestaand zijn, de mailbox van de ontvanger zit
overvol, er zijn problemen met de mailserver, het
systeem heeft een spam herkend, enz.

Capping
Zie frequentieplafond.

Click Through Rate
Procentuele verhouding van het aantal
blootstellingen aan een online creatie en het aantal
gegenereerde kliks. 

Content integration
Online equivalent voor publireportage.

Conversion rate (conversieratio)
Het percentage bezoekers dat de door u gewenste
actie onderneemt (bijvoorbeeld inschrijven voor een
evenement).

Cookie
Een klein tekstbestand dat wordt opgeslagen op de
harde schijf van de surfer en een bepaalde informatie
bevat over zijn bezoek of surfgedrag. 

10. Woordenlijst
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CPA (Cost Per Acquisition)
De kostprijs van een interactieve actie wordt bepaald
op basis van het aantal vastgestelde bezoekers dat
een specifieke door de adverteerder gewenste actie
onderneemt, zoals het inschrijven op een
nieuwsbrief. 

CPC (Cost Per Click)
De kostprijs van de interactieve actie wordt bepaald
op basis van het aantal gegenereerde kliks. 

CPM (Cost Per Mille)
De kostprijs van de actie wordt bepaald op basis van
het aantal impressies. Deze kostprijs wordt
uitgedrukt in de prijs per duizend impressies. 

CRM
Kort voor Customer Relationship Management: het
geheel van technieken dat gericht is op een
efficiëntieverhoging van de relatie met uw klant en
op een betere kennis van die klant doorheen alle
contacten. 

DAL
Dedicated Advertiser Location: term uit de
interactieve digitale TV. Een DAL is eenvoudig
gezegd de aan een adverteerder toegewezen
omgeving waar de surfer terecht komt als hij
interageert met een ad op iDTV. 

Delivery tracking/rate
De eenheid (en ratio) van het aantal e-mails geleverd
in functie van het formaat, het ISP of andere factoren
en problemen tijdens de levering (rebounds,
ongeldige adressen, serverfouten, enz).

Display advertising
De “Display advertising” vormt het meest klassieke
kanaal van de interactieve reclame. De adverteerder
gebruikt hier advertentieruimte die vooraf is bepaald,
zowel qua vorm als qua locatie op de site. Banners,
Skyscrapers, IMU (Interactive Messaging Unit) of
Leaderboards zijn stuk voor stuk multimediaformaten
die worden gehanteerd in de Display advertising.

Expandable banner
Een banner die uitklapt wanneer u erop klikt of deze
met de muis aanwijst. 

Eyetracking
Een technologie die toelaat om de oogbewegingen
van een testgroep surfers te volgen terwijl ze een
website bezoeken.

Flash™
Het bestandsformaat van Macromedia dat wordt
gebruikt voor Rich Media (animatie, geluid, beeld,
display ads).

False positive
Een legitiem bericht dat ten onrechte geïdentificeerd
werd als spam door een anti-spam programma. Hoe
strenger het anti-spamprogramma, hoe meer false
positives.

Floating ads
Een advertentie die verschijnt binnen het
hoofdvenster van de browser bovenop de normale
content van de webpagina waardoor het lijkt dat de
ad “zweeft” boven de pagina. 
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Frequentieplafond (“Frequency capping”)
Functionaliteit van adservers die beperking van het
aantal blootstellingen van dezelfde publicitaire
banner aan de websitebezoeker toelaat.

GIF (Graphic Interchange Format) & Animated Gif
Vaak gebruikt grafisch formaat voor de productie van
reclamebanners.

GRP
De GRP of Gross Rating Point is een meeteenheid die
de penetratie van een reclamecampagne in kaart
brengt. Hij combineert twee andere parameters: de
dekking (het % van de doelgroep dat de boodschap
minstens één keer heeft gezien) en de herhaling
(aantal keer dat elk individu de mogelijkheid heeft
gehad om de boodschap te zien, ook bekend als OTS
of “Opportunity To See”).

iDTV (Interactive Digital Television)
Technologie voor interactieve digitale televisie die
interactiviteit binnen het TV-platfom mogelijk maakt
en de kijker extra functies biedt (programmagids,
video op aanvraag, enz.). 

Impressie
Een meeteenheid die het aantal displays van een
online advertentie weergeeft. 

IMU (Interactive Marketing Unit)
Een vierkante of rechthoekige display ad (meestal
dynamisch) die binnen de inhoud van een
webpagina wordt verwerkt (bijvoorbeeld in een
nieuwsbericht).

Instant messaging
Interactieve communicatie in reële tijd via een
zogeheten IM programma (bijvoorbeeld: MSN
Messenger).

Interstitial 
Advertenties die verschijnen tussen twee
webpagina’s in. 

IP adres (Internet Protocol)
Het digitale adres van een computer die is
verbonden met Internet.

ISP (Internet Service Provider)
Een leverancier van Internettoegang. 

JPEG (Joint Photographic Experts Group)
Een grafisch formaat dat enkel statische display ads
toelaat. 

Keyword buying 
Zie SEA – Search Engine Advertising

Landing page
De “landing page” of landingspagina is de
webpagina waar uw doelpubliek terecht komt bij een
e-marketing actie. 

Layer ad
Reclameformaat dat zich vrij boven een website
plaatst (overlayer, superstitial...) 

LBS
LBS of Location Based Service is een dienst die aan de
hand van de locatie van de klant op het GSM netwerk
de door hem gevraagde informatie levert. 
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Leaderboard
Een grote rechthoekige banner, meestal bovenaan
een webpagina. 

Metriweb
Het “site centric” meetsysteem van het CIM. 

Microsite
Een “minisite” of “microsite” is een kleine site die in
het kader van een communicatiecampagne
ontworpen werd.

MMS
U kunt MMS omschrijven als SMS met toevoeging
van beeld en geluid

Opt-in
De opt-in regel schrijft voor dat elke elektronische
commerciële communicatie (e-mail, maar ook SMS)
gebeurt na voorafgaandelijke uitdrukkelijke
toestemming van de bestemmeling.

Opt-out
De opt-out regel legt op dat elke elektronische
commerciële mededeling (e-mail, maar ook SMS) een
middel aangeeft voor de ontvanger van het bericht
om zijn weigering te betekenen om een ander
bericht van dezelfde afzender in de toekomst te
ontvangen.

OTS (Opportunity to See)
Een parameter voor de blootstelling aan een
advertentie. Wanneer een webpagina succesvol op
de PC is ingeladen is er een OTS. Zie ook GRP. 

Overlayer
Reclameformaat dat bovenop de website verschijnt.

Pay-per-Click
Zie CPC.

Permission marketing
Marketing-communicatie die is gebaseerd op de
toestemming van de consument. Term komt van
Seth Godin. 

Pixels
De omvang van een display ad wordt uitgedrukt in
pixels, dat wil zeggen de meeteenheid van een
digitaal beeld. 

PLF (Pay For Listing)
Zie Keyword buying.

Podcasting
Podcasting (samenvoeging van “iPod” en
“broadcasting”) is een verspreidingsmiddel voor
geluidsbestanden op het Internet.

Pop-under 
Een advertentie die in een apart venster verschijnt
onder het open browservenster.

Pop-up 
Een advertentie die in een apart venster verschijnt
bovenop het open browservenster.

Rich media
Interactieve reclame die gebruik maakt van een
veelheid aan multimediale elementen waaronder
beeld, geluid, beweging, video… 
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Robot
Een programma dat automatisch loopt zonder
menselijke interventie. In zoekmotor marketing: de
software die Internet afspeurt op zoek naar websites en
de webpagina’s indexeert. Die index is de basis van de
zoekmotoren; in deze context ook “crawler” of “bot”.

RON (Run Of Network)
Het plannen van een online reclame waarbij het
reclamenetwerk de plaatsing zelf bepaalt in functie
van de beschikbare ruimte. Biedt geen premium
positie maar een lagere CPM. 

ROS (Run Of Site)
Zelfde principe als RON maar op één enkele website. 

RSS (Rich Site Summary of Really Simple
Syndication)
Procédé dat de verdeling (“syndication”) van
webinhoud toelaat. In de praktijk, stellen
informatiesites “RSS stromen” beschikbaar om de
traffic op hun sites te genereren. 

SEA (Search Engine Advertising)

Reclametechniek, gebonden aan zoekmotoren, die
een tekstuele advertentie (commerciële link) kan laten
verschijnen in functie van de ingevoerde trefwoorden
door de gebruiker. Deze techniek wordt eveneens
“Keyword buying” of “Pay For Listing – PFL” genoemd.

SEM
Search Engine Marketing (SEM) is ontstaan uit de
populaire ontwikkeling van zoekmotoren. SEM is
bedoeld om de visibiliteit van een website in de
zoekmotoren te vergroten door de site zelf te
bewerken (cf. SEO) of door de aankoop van
trefwoorden (cf. SEA)

SEO
Met de Search Engine Optimization of SEO bedoelt
men het geheel van ingrepen dat u kunt verrichten
opdat de verschillende zoekmotoren uw website
hoog rangschikken in hun ‘natuurlijke’ resultaten. 

Shortcode
Verkort telefoonnummer gebruikt voor ‘mobile
marketing’ campagnes

SMS
Eén van de meest gebruikte applicaties op de
mobiele telefoon is het versturen van SMS-berichten,
korte tekstuele boodschappen van standaard
maximaal 160 lettertekens lang. 

SMS MO
Acroniem voor SMS Mobile Originated: de SMS wordt
verzonden vanaf een mobiele GSM terminal naar een
SMS applicatie op afstand. 

SMS MO/R
Acroniem voor SMS Mobile Originated Reversed
Charging: de prijs van de SMS wordt betaald door de
ontvanger van de boodschap, hier de operator of
dienstverlener.
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SMS MT
Acroniem voor SMS Mobile Terminated: de SMS
wordt verzonden van een applicatie op afstand
(server) naar een mobiel toestel.

SMS MT-R
Acroniem voor SMS Mobile Terminated Reversed
Charging: de SMS wordt gestuurd van de mobiele
operator naar de ontvangende GSM en wordt
aangerekend aan de klant.

Spam
Ongewenste e-mail. 

Splash page
Publicitaire pagina die verschijnt alvorens de website
te betreden. 

Superstitials®
Een reclameformaat dat werd ontwikkeld door
Unicast en loopt in de “dode tijd” tussen twee
webpagina’s in. Superstitials kunnen de hele
schermoppervlakte vullen door een nieuw
browservenster te openen over de homepage van
een website.

Tag
Informatica-code die op een website geplaatst wordt
en die het websiteverkeer kan meten. ‘Adservers’
werken op basis van deze ‘tags’.

Vodcasting (zie Podcasting)
Video equivalent van Podcasting.

Walled garden
Promotionele ruimte aangeboden op iDTV-
platformen. Het iDTV-equivalent van een website.

WAP
Le Wireless Application Protocol (WAP) is een
communicatieprotocol met als doel toegang tot het
internet te verlenen met behulp van een mobiele
terminal (bijvoorbeeld een gsm, een PDA...). WAP is
het webequivalent voor mobiele terminals.

Web 2.0
Web 2.0 is een term die gebruikt wordt voor alles dat
beschouwd wordt als een belangrijke transitie van
het World Wide Web, gaande van een verzameling
websites tot een volledig informaticaplatform, dat de
gebruiker webtoepassingen levert. 
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