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PROGRAMMATIC MOBILE ADVERTISING



Voor de experts geen nieuwe koek, maar 
voor vele online marketeers wel; slimme 
toepassingen die programmatic mobile 
advertising bieden. Wat is er mogelijk?

Programmatic mobile advertising heeft 
vele toepassingen en biedt een groot 
aantal mogelijkheden qua campagnevorm- 
en strategie. Dessalnietemin blijft de 
marketingdiscipline beperkt tot display 
advertising, niet meer en niet minder. 

MAAR IS DAT NOG WEL ZO ANNO 2017?

Veelzijdige Demand Side Platforms (al dan niet 
self-serve) bieden de mogelijkheid om Device-
ID’s in te laden en op betreffende toestellen 
ads te serveren. 

Een stap terug: een Device ID kan gezien 
worden als een digitale handtekening 
van een individueel toestel. Oftewel; een 
consument. Deze Device ID’s kunnen 
worden waargenomen (en opgeslagen) 
door beacons en wifi hotspots. Bijvoorbeeld 
door beacons die in een winkel van een 
retailer staan. Of door wifi hotspots van 
een universiteit of restaurant. Deze Device-
ID’s kunnen vervolgens worden ingeladen 
in een Demand Side Platform. Daarmee 
kunnen ads op betreffende toestellen 
geserveerd worden wanneer een website 
of app wordt bezocht die de DSP in kwestie 
kan bereiken (het gebruik van een DSP met 
veel aangesloten adexchanges met mobile 
inventory is een pré). De nieuwe locatie 
van betreffend toestel is niet beperkend. 
Ongeacht of het toestel zich bevindt in Azie, 
Canada of gewoon Nederland; indien het 
Device ID is opgevangen in de McDonalds 
aan de A10, kan er een ad geserveerd 
worden (bijvoorbeeld met het adres van de 
dichstbijzijnde McDonalds in Canada). De 
mogelijkheden zijn divers en indrukwekkend.  
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nog wel even doorgaan. Dit betekent dat 
er niet alleen op merkniveau, maar ook op 
individueel productniveau specifieke whitelists 
ingezet kunnen worden. Een adverteerder wilt 
een nieuwe messenset onder de aandacht 
brengen? Prima, de campagne kan geserveerd 
worden op zo’n 50 kookgerelateerde apps 
en mobiele sites. De adverteerder wilt 
zorgverzekering onder de aandacht brengen 
bij een relatief gezonde doelgroep (met alle 
voordelen van dien). Prima, de campagne 
kan geserveerd worden op zo’n 150 sport 
en activiteiten apps. De adverteerder wilt 
een verzekering voor de watersport onder 
de aandacht brengen….. u voelt hem al 
aankomen; zo’n 65 zeer specifieke watersport 
gerelateerde apps kunnen betrokken worden 
in deze campagne. Enfin, whitelisting dus; een 
bekende toepassing van programmatic mobile 
advertising, maar met het volwassen worden 
van de techniek; nu pas veelzijdig en concreet 
inzetbaar.

Voor vrijwel elke interesse, hobby en situatie 
is een app of een mobiele site gemaakt. Dit 
schept mogelijkheden die weinig agencies/
adverteerders – vooralsnog – omarmen. 

Een stap terug: een beetje Demand Side 
Platform kan zo’n 200.000 aan individuele 
apps en mobiele sites betrekken in een 
campagne.  Dit varieert van zeer populaire 
en bekende apps tot zeer specifieke en 
relatief onbekende apps. Er zijn apps voor 
kappers, klusjemannen, schilders, kunst 
liefhebbers, foodfanatics, sport (-met al zijn 
subdsicplines), inrichting, paarden, reizen, 
tuinieren, opvoeding van kinderen, een 
waterpas, diepzeeduiken, de maan; we kunnen 
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Doelgroepen bereiken middels ads 
serveren op specifieke locaties. Geen nieuw 
paradepaardje. De techniek bestaat al jaren. 
Toch geldt ook voor deze discipline dat met het 
volwassen worden van de algehele markt, de 
toepassing echt tot leven komt. Juist wanneer 
een Demand Side Platform jaren investeert 
in aangesloten zijn op tientallen mobile 
adexchanges/bronnen, is een significant bereik 
op hyperlokale schaal te bewerkstelligen. 
Van Nu.nl tot Funda, naar Wordfeud en 
weer terug naar Telegraaf; vrijwel alle apps 
en mobiele sites waarin geadverteerderd 
kan worden, kunnen betrokken worden in 
een campagne. Waarom is dit belangrijk? 
Als een adverteerder/klant de wens heeft 
om IT specialisten te bereiken, kunnen er 
bijvoorbeeld tientallen-duizenden adressen 
van IT gerelateerde bedrijven ingeladen 
worden (deze adressenbatches zijn relatief 

makkelijk verkrijgbaar). 
Wanneer vervolgens een toesteleigenaar 
een app of mobiele site bezoekt waarin de 
betreffende DSP ads kan serveren – terwijl hij/
zij zich bevindt op de specifieke locatie; kan 
een ad geserveerd worden. De essentie blijft 
hier dat de mogelijkheid honderduizenden 
apps en mobiele sites te kunnen bereiken 
– op een dergelijke hyperlocale schaal – 
noodzakelijk volume oplevert om een 
daadwerkelijke succesvolle campagne neer 
te zetten. Duizenden adressenbestanden zijn 
inzetbaar. De mogelijkheden daarmee zeer 
divers. 

We hebben de programmatic mobile 
advertising industrie zien opgroeien. We 
zien dat de meest voor de hand liggende 
campagnevormen inmiddels breed omarmt 
worden (door agencies én merken). Met het 
volwassen worden van de techniek - met 
name wat betreft de hoeveelheid inzetbare 
publishers – krijgen ‘oude’ (bekend vanaf 2012) 
mobile advertising strategieën tractie. Anno 
2017.
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