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HOE ZET JE PROGRAMMATIC MOBILE DISPLAY 
ADVERTISING SUCCESVOL IN?

De marketingdiscipline Mobile Display Advertising gaat een ongekende groei 

door. Het beschikbare volume groeit nog steeds dagelijks (lees: iedereen zit de 

godganse dag op zijn/haar mobile device). Daarnaast begrijpen steeds meer 

adverteerders de vele voordelen. Denk aan de pricing, de targeting-mogelijkheden 

en het krachtige contactmoment met de eindgebruiker. In een landschap waar 

aanbieders allemaal claimen de beste te zijn; hoe zet je programmatic Mobile 

Display Advertising succesvol in?

1. SCHAKEL DE TUSSENPARTIJ UIT

Adnetworks, agencies, zomaar wat termen die op u af komen wanneer u de Mo-

bile Display Advertising markt betreedt. De bron betreft een Demand Side Platform 

(ook wel DSP). Met een mobile DSP heeft u direct (zonder tussenkomst van derden) 

toegang tot alle relevante mobiele inventory. Zo wordt Real-Time Bidding 

aanzienlijk transparanter.



2. KIES EEN DSP MET LOKALE ‘ROOTS’

Een Demand Side Platform (DSP) is een tool waarmee programmatic (op basis van 

Real-Time-Bidding – RTB) advertentieruimte ingekocht kan worden op zeer veel 

apps en mobiele sites. Door het biedingsmechanisme betaalt u nooit meer dan de 

inventory, of impressie (advertentie ruimte), op dát moment waard is. Van nature 

hebben DSP’s de meeste voeten aan de grond in het land van oorsprong. 

Daarnaast zijn de directe connecties met lokale inventory bronnen gunstig voor de 

pricing. U doet er goed aan te kiezen voor een lokale speler.



3. KIES EEN DSP MET ZO VEEL MOGELIJK AANGESLOTEN 
 INVENTORY BRONNEN
 

Een DSP is aangesloten op adexchanges en adnetworks. Deze bronnen hebben, 

op hun beurt, honderden tot duizenden publishers (apps en mobiele sites) op hun 

platform aangesloten. Het is wenselijk dat een DSP op zoveel mogelijk van deze 

bronnen is aangesloten. Waarom?

1. Er is veel data bekend wat betreft de gebruiker achter het toestel (weliswaar  

 beschermd door de privacy wetgeving). Hier kan op getarget worden. Het   

 volume van inventory waarvan extra data bekend is sterk afhankelijk    

 van de hoeveelheid adexchanges welke een DSP tot beschikking stelt. Hoe  

 meer adexchanges, des te meer volume er overblijft voor targeting.

2. Bij location based campagnes (wat vrijwel alle mobile display campagne zijn)  

 is het tevens zaak dat er zo veel mogelijk inventory bronnen opgeschaald   

 worden. Wanneer er bijvoorbeeld geserveerd moet worden in de directe   

 omgeving van een winkel kan een DSP met, bij wijze van spreken, 10    

 aangesloten inventory bronnen minder volume leveren dan een DSP met 20  

 aangesloten inventory bronnen.



4.  KIES EEN DSP MET ZO VEEL MOGELIJK TARGETING 
 VARIABELEN

Veel targeting variabelen stellen u als adverteerder in staat uw doelgroep te 

bereiken. Wanneer een DSP veel targeting variabelen heeft is de kans groter dat 

u daadwerkelijk onder de aandacht van uw doelgroep komt. Tegelijkertijd is het 

wenselijk dat deze targeting mogelijkheden overzichtelijk en eenvoudig 

opgeroepen kunnen worden. 

5.  KIES EEN DSP DIE DE MOGELIJKHEID BIEDT EEN EIGEN 
 DATABASE OP TE BOUWEN

 ‘Data is het nieuwe goud’. Een leuke uitspraak maar hoe kunt u, als adverteerder 

of bureau, concreet data opbouwen? Door een DSP te gebruiken die u de 

mogelijkheid geeft een eigen database op te bouwen. Simpel gesteld is de data, 

opgebouwd op basis van campagnes uit het verleden, opnieuw in te zetten bij 

nieuwe campagnes. 
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