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-excuses voor het gebruik van Engelse termen in Nederlandse tekst-

Het adagium ‘goedkoop is duurkoop’ begint zijn opmars te maken binnen mobile display 

advertising. Dan met name wat betreft de creative/banner welke geserveerd wordt. Een 

prettige of onprettige ervaring (voor de eindgebruiker) valt of staat met de kwaliteit en 

inhoud van de creative/banner. Hoe ga je hier, als bureau of adverteerder, mee om?

Het is geen geheim dat uitvoerders van mobile display advertising steeds meer denken in 

termen van; ‘hoe zorgen we voor een minimale stoor-factor?’. Bereik, al dan niet middels een 

specifieke whitelist of andere vorm van targeting, is vrijwel nooit een issue. Het realiseren van 

een campagne welke zijn doelgroep bereikt, maar tegelijkertijd niet storend is voor eigenaren 

van toestellen welke niet tot de doelgroep behoren, is echter moeilijk. Weliswaar haalbaar.

Welke creAtives/bAnners dAn Wel situAties doen de stoor-fActor toeneMen?

1. Creatives/banners die niet goed renderen vanaf moment één. Denk aan een 

 corrigerende resolutie of een simpelweg een niet passend/uitstekend formaat. 

2. Kruisjes (vaak rechtsboven in creative/banner) die verspringen of anderzijds zorgen 

 voor een click die naar landingspagina leidt, terwijl die behoefte er niet is.



3. Creatives/banners die als opdringerig worden ervaren. Vaak betreft dit een full-page/ 

 take-over welke niet gebruiksvriendelijk is.

4. Het algemene niveau van de creative/banner is van een (te) laag niveau. Denk aan:

 a. Vloekende kleuren

 b. Een ‘paint-achtige’ opmaak

 c. Amateuristisch ogende tekst-links.

 d. Algemeen laag niveau van opmaak.

5. Videos banner/creatives die schokken, renderen of vastlopen omdat de beschikbare  

 bandbreedte niet groot genoeg is.

6. Een boodschap die niet overeenkomt met de ogenschijnlijke wensen/behoeften van de  

 bezoekers (=doelgroep) van ingezette publisher. Denk aan een het serveren van een  

 Disney film in Elsevier of een spelletje in financieel.telegraaf.

-Een boodschap die niet overeenkomt met de ogenschijnlijke wensen/behoeften van de 

bezoekers van ingezette publisher- betreft een situatie die voorkomen kan worden middels de 

juiste campagne opzet. Het voorkomen van de overige situaties zit hem in de opmaak en 

technische specificaties van de creative/banner.



Waarom is zinvol én haalbaar te investeren in een creative/banner van hoge kwaliteit?

1. De kosten voor een kwalitatieve creative/banner set worden steeds lager. Bedrijven als  

 Bannerwise specialiseren zich in het maken van scherp geprijsde, kwalitatieve creative/ 

 banner sets. Deze specialisatie maakt het mogelijk om (blijkbaar) rendabel te zijn als  

 bedrijf, terwijl er scherp geprijsde kwalitatieve producten geleverd kunnen worden.

2. Er zijn steeds meer tools/diensten/platformen die een digitale vormgever de 

 mogelijkheid bieden (zeer) kwalitatieve high-end creatives/banners te realiseren. De  

 mogelijkheden beginnen bij simpele image banners en eindigen bij high-end rich media  

 uitingen. Leveranciers van Mobile Display Advertising die vormgevers in dienst hebben,  

 welke tegelijkertijd bekwaam zijn met tools als Celtra en Adgibbon, zijn in staat   

 creatives/banners op te leveren wat zich kan meten met materiaal wat gerealiseerd  

 wordt door gespecialiseerde digitale creatie bureaus. En dat, voor een fractie van het  

 tarief wat een creatief bureau in rekening zou brengen. Dit verschil in prijs kan oplopen  

 tot 80%.

Welke (nieuWe) 
Mogelijkheden zijn 
er WAt betreft 
rich MediA?



interscroller
De interscroller is geïntegreerd in de content van de 

betreffende publisher. Dit in tegenstelling tot een 

‘normale’ full-page banner. Middels een scroll 

‘vouwt’ de interscroller uit binnen de content. Hiermee 

is ervaring aanzienlijk minder storend dan het geval 

is bij een normale full-page banner. Interscrollers zijn 

met name geschikt voor publicatie op premium titels 

en vaak in samenspraak met de publisher zodat de 

banner correct en vloeiend in de content kan worden 

opgenomen.

Miniscroller
Net als de normale interscroller is betreffend formaat 

geïntegreerd in de content, alleen beslaat deze slechts 

de helft (of minder) van het mobiele scherm waarop 

deze zichtbaar is. De dynamiek van een de 

achtergrond komt nóg beter tot zijn recht. Daarnaast is 

er zeer veel, scherp geprijsde, inventory op betreffend 

formaat. Miniscroller is net als interscroller geschikt 

voor publicatie op premium titels waarbij minder grote 

formaten beschikbaar zijn.

Welke (nieuWe) Mogelijkheden zijn 
er WAt betreft rich MediA?

Bekijk de interscroller

Bekijk de miniscroller

http://mobilefirst.works/interscroller
http://mobilefirst.works/miniscroller


reveAlbAnner
De Revealbanner start als een subtiel klein formaat. 

Bij het swipen over deze banner is er echter sprake 

van expansie (weliswaar op een natuurlijke wijze). Het 

formaat geeft de mogelijkheid een ware ‘sneak-peek’ 

te geven wat betreft het uiteindelijke aanbod. Tevens 

is sprake van continuerende animatie, ongeacht de 

grootte van het formaat. Revealbanner is uitermate 

geschikt voor product / store launches en tevens 

makkelijker inzetbaar dan de scroller formaten.

reActive pull
Een zeer prominent en premium formaat. Bij 

voorkeur in te zetten op premium publishers welke 

een doelgroep hebben welke mogelijk interesse 

hebben in het betreffende aanbod. Dit vanwege het 

prominente karakter. Door de banner naar beneden 

te swipen vergroot het formaat, bij omhoog swipen 

verdwijnt de banner. Tevens verschijnen er (indien 

gewenst) een reactive schaling/hervorming en 

crossfade effecten

Bekijk de revealbanner

Bekijk de reactive pull

http://mobilefirst.works/reveal-banner
http://mobilefirst.works/reactive-pull


sWellbAnner
De Swellbanner varieert van grootte naar mate de 

sleepbeweging over het scherm toeneemt dan wel 

afneemt. Hiermee is het formaat gebruiksvriendelijk. 

Voordeel zijn tevens de lage creatie-kosten.

video
Mobile video ads zijn een kunst op zichzelf. Het 

implementeren van video creatives op mobile vergt 

extra aandacht. Een professioneel advies is wenselijk 

wat betreft de technische campagne-opzet. Vaak 

is de impact enorm. Tevens geven nieuwe tools de 

mogelijkheid een video banner te realiseren voor 

steeds lager wordende tarieven (inkoop/uitrol én 

creatie). Het is mogelijk om een video banner te 

realiseren vanaf een simpel mp4 bestand. Tevens zijn 

er steeds meer tools tot de beschikking waarmee een 

video van scratch opgebouwd kan worden (zónder 

tussenkomst van een videoproductie bedrijf).

Bekijk de Swellbanner

Bekijk video ad

http://mobilefirst.works/swellbanner
http://mobilefirst.works/mobile-video-ads


conclusie
Zélfs bij lagere campagnebudgetten is het zinvol dan wel noodzakelijk een kwalitatieve creative/

banner specifiek voor Mobile te laten maken. Gespecialiseerde bedrijven maken kwalitatieve 

sets voor scherpe tarieven. Daarnaast zijn er tools en platformen welke het voor een 

vormgever mogelijk maken high-end rich media uitingen te fabriceren voor een fractie van de 

(kost)prijs welke een professioneel creatief bureau zou rekenen. Dit verschil in prijs kan oplopen 

tot 80%.

Bovenal is het noodzaak dat de gehele markt, met al zijn facetten en spelers, zich realiseert 

dat iedereen gebaat is bij kwalitatieve creatives/banners. Tevens is het zaak dat de (technisch) 

uitvoerder de campagne inricht - met als additionele doelstelling - zo min mogelijk storende 

situaties te realiseren. Een andere maar noodzakelijke benadering.  
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