
SECUNDAIRE CONVERSIE-ANALYSE



Stel, u ziet een banner met een aanbod wat u 
daadwerkelijk interesseert. Een aanbod waar u wellicht 
gebruik van wilt maken. Wat is uw eerste handeling?

A.  Ik klik op de banner
B.  Ik sluit de app of mobiele site en toets het aanbod in bij Google
C.  Ik sluit de app of mobiele site en toets de url in van adverteerder/aanbieder in mijn  
 browser
D. Ik sluit de app of mobiele site op mijn mobiele toestel en schakel over op laptop of  
 tablet
E. Ik sluit de app of mobiele site en maak een aantekening in mijn (online) to-do lijstje 
F. Ik doe niets, onthou het aanbod, en besluit hier later wat mee te doen

15% VAN CONVERSIE VIA EEN KLIK OP DE BANNER
Verschillende onderzoeken (o.a. van Stanford) tonen aan dat slechts 15 tot 20% op 
de banner klikt in het geval er serieuze interesse is gewekt. Het probleem is dat alle 
‘geavanceerde’ tracking tools enkel situatie A kunnen meten. Er vindt dus 80 tot 85% van 
de conversie plaats, geïnitieerd door de mobile advertising campagne, via secundaire 
kanalen. Opgesomd kunnen gebruikers het product aanschaffen via Google, via het direct 
intoetsen van de url van aanbieder, via ‘second screen’ (laptop of tablet bijvoorbeeld) of dit 
simpelweg op een later moment doen. Hoe kunnen we deze secundaire conversie tóch 
aantonen?

SECUNDAIRE CONVERSIE AANTONEN 
Door de campagne op zeer specifieke momenten live te zetten kan deze secundaire 
conversie aangetoond worden. 

Een uitleg: in de genoemde onderzoeken wordt gesteld dat zo’n 80 tot 85% van de 
conversie via secundaire kanalen als Google en direct browser verkeer wordt uitgevoerd. 
Indien wij de campagne op zeer specifieke tijdstippen live zetten wordt er een piek/stijging 
in conversie waargenomen worden tijdens deze momenten. Een belangrijke voorwaarde 
is dat geen groot aantal andere marketing activiteiten live staan. Toch, zelfs wanneer er 
meerdere andere marketing activiteiten actief zijn, is een verband vaak aan te tonen. Indien 
u, als adverteerder, deze analyse door ons wilt laten uitvoeren kunnen wij bijvoorbeeld het 
volgende uitvoeren:

• Campagne staat live van 12.00 tot 17.59. Niet van 18.00 tot 11.59.
• Campagne staat live op maandag, woensdag, vrijdag. Niet op dinsdag, donderdag,     
   zaterdag en zondag.
• Campagne staat live in week 1, week 3 en week 5. Niet in week 2 en week 4.

Vervolgens ontvangen wij van u, de adverteerder, statistieken van de conversie over 
de gehele campagne periode. In veel gevallen zijn dit gewoon uw Google Analytics 
statistieken. In vrijwel alle gevallen is er een duidelijke relatie waarneembaar tussen de 
momenten dat de mobile advertising campagne live staat en de conversie via algemene 
kanalen zoals Google Search (organic en SEA), direct browser verkeer en conversie via 
andere apparaten. 



VOORBEELD VAN HET AANTONEN VAN SECUNDAIRE CONVERSIE
Hieronder treft u een simplistisch voorbeeld van een uitgevoerde secundaire analyses van 
een afgeronde campagne:

Campagne:        Babboe 5 t/m 8 juni
Budget:       € 4618,-
Impressies:       1.263.471
Gerealiseerde omzet uit directe tracking:   € 2314,- (incl. Btw).
Gerealiseerde omzet volgens secundaire analyse: € 9377,- (incl. Btw).

Organisch verkeer Babboe:                     Verkeer geleverd door Targetoo:

Dit betreft slechts een simplistische illustratie van een secundaire conversie-analyse. 
De daadwerkelijke analyse is uitgebreid en gedetailleerd. Vanaf een campagnebudget 
van 5k maken wij de betreffende analyse kosteloos. Reeds zijn zo’n 35 secundaire 
conversie-analyses afgerond. U kunt deze opvragen ter inzage. 

Enkele adverteerders waarvoor een secundaire analyse is gemaakt:

• De Mandemakers Groep
• Babboe bakfietsen
• Unibet
• AH
• Intertoys
• Aegon


