
Whitepaper: Conversie realiseren door middel 
van Facebook Advertising

De mogelijkheden van Facebook Advertising binnen de totale online 
marketingstrategie.
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FACEBOOK Advertising

Facebook Advertising
Met 8,9 miljoen Facebook-gebruikers in Nederland, waarvan 6,1 miljoen 
dagelijkse gebruikers, is Facebook het grootste sociale platform van 
Nederland. Naast het grote bereik, is een groot voordeel van adverteren via 
Facebook de gerichtheid waarmee er geadverteerd kan worden. Facebook 
biedt adverteerders de mogelijkheid om hun doelgroep direct te bereiken 
door middel van Facebook Advertising. De meest populaire doelen die voor 
Facebook Advertising worden gebruikt zijn: 

•	 Promoten	van	een	merk	of	product	(awareness	&	branding);	

•	 Genereren	van	meer	‘fans’	of	‘volgers’;	

•	 Creëren	van	engagement	onder	huidige	‘fans’;	

•	 Genereren	van	(directe)	conversies	(leads	of	sales).	

Facebook biedt de mogelijkheid om met behulp van een veilingmodel en op 
basis van kosten per klik (CPC) of kosten per 1.000 vertoningen (CPM) te 
adverteren. Dat betekent dat resultaat en kosten op elkaar kunnen worden 
afgestemd. Net zoals we dat kennen van Google	 AdWords. Maar welke 
mogelijkheden zijn er? En op welke manier kan Facebook advertising effectief 
ingezet worden? In deze whitepaper worden alle mogelijkheden overzichtelijk 
op een rij gezet. 
 

Gericht	adverteren	op	Facebook	met	behulp	
van targeting 
Facebook biedt verschillende advertentiemogelijkheden in Nederland 1:

•	 Domain	Ads
•	 Page	Like	Ads
•	 Page	Post	Ads
•	 App	Ads
•	 Event	Ads
•	 Offer	Ads
•	 Facebook	Exchange	(FBX)

De diversiteit van adverteermogelijkheden geeft adverteerders de kans om 
advertenties af te stemmen op de betreffende doelgroep en product. Zo is 
het onder andere mogelijk om op basis van demografische- en geografische 
factoren en interessegebieden advertenties te tonen. Een overzicht van alle 
mogelijke targeting-opties : 

•	 locatie	(land,	plaats,	omringende	plaatsen);
•	 leeftijd	(exacte-,	minimum-,	maximum	leeftijd);
•	 geslacht	(mannen,	vrouwen	of	beide);
•	 taal;
•	 relatiestatus;
•	 geïnteresseerd	in	(seksuele	voorkeur);
•	 opleiding;
•	 werk;
•	 financieel	(inkomen);
•	 startpagina	(huistype);
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•	 etnische	affiniteit;
•	 generatie
•	 ouders;
•	 politiek;
•	 levensgebeurtenissen;
•	 mensen	die	jarig	zijn.

Targeting	op	basis	van	interesses,	gedrag	en	connecties:

•	 precieze	interesses;
•	 brede	interessecategorieën;
•	 gedrag;
•	 connecties	(met	een	pagina,	groep,	app	of	evenement).

Naast bovenstaande opties geeft de functie ‘Custom Audiences’ de 
adverteerder de mogelijkheid om e-mailadressen, telefoonnummers of 
Facebook ID’s van een betreffende (aangepaste) doelgroep in te voeren zodat 
er gericht op deze specifieke personen binnen Facebook kan worden getarget.

De	verschillende	typen	Facebook-advertenties

Domain ads
Domain ads worden vertoond op de desktopversie van Facebook en 
verschijnen, aan de rechterkant, op nagenoeg iedere Facebook-pagina. Dit 
type advertentie linkt altijd door naar een externe website en is te vergelijken 
met een Google AdWord-advertentie. Met als belangrijk verschil dat er bij 
domain ads een afbeelding kan worden gebruikt. De domain ads zijn zowel 
per klik als per duizend vertoningen in te kopen. 

Domain	ads	kunnen	uit	de	volgende	elementen	bestaan:

•	 een	afbeelding	(1200*864	pixels);
•	 een	titel	(maximaal	25	karakters);
•	 een	tekst	(maximaal	90	karakters);
•	 de	domeinnaam	van	de	externe	website.	
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Page	like	ads
Dit type advertentie heeft als doel het verhogen van het aantal ‘likes’ van een 
Facebook-pagina. Daarnaast genereert dit type advertentie verkeer naar de 
Facebook-pagina en biedt het gebruikers de mogelijkheid om de Facebook-
pagina direct vanuit de advertentie te ‘liken’. De page like ads worden vertoond 
in het nieuwsoverzicht van zowel de desktop als mobiele apparaten en kunnen 
daarnaast aan de rechterkant op FB-pagina’s (desktopversie) worden vertoond.

Page	like	ads	kunnen	uit	de	volgende	elementen	bestaan:

•	 een	afbeelding	(1200*450	pixels);
•	 een	titel	(maximaal	25	karakters);
•	 een	tekst	(maximaal	90	karakters);
•	 een	verwijzing	naar	het	aantal	‘likes’	van	de	betreffende	FB-pagina.

Page	post	ads
Een Facebook-advertentie die betrekking heeft op een paginabericht wordt 
een page post ad genoemd. Dit type advertentiemodel geeft adverteerders de 
mogelijkheid om een paginabericht in te zetten als advertentie met als doel het 
bereik van hun Facebook-pagina en/of bericht te vergroten. De advertenties 
kunnen worden gericht aan ‘fans’ en aan ‘niet-fans’. Kort samengevat: aan 
iedereen op Facebook. Page post ads kunnen worden vertoond in het 
nieuwsoverzicht van zowel de desktop als mobiele apparaten. Daarnaast 
kunnen deze advertenties aan de rechterkant op Facebook-pagina’s 
(desktopversie) worden vertoond.

Het plaatsen aan de rechterzijde van de Facebook-pagina is een interessante 
optie aangezien niet iedere Facebook-gebruiker ieder paginabericht dat in zijn 
of haar nieuwsoverzicht wordt geplaatst ook echt ziet. Welk paginabericht wel 
of niet wordt vertoond in het nieuwsoverzicht wordt bepaald door de Facebook 
EdgeRank. De Facebook EdgeRank is een algoritme dat bepaalt waar en welk 
bericht wordt getoond in het nieuwsoverzicht van een individuele gebruiker, 
met als doel om gebruikers relevante en ‘gewenste’ content te bieden.

Page	post	ads	zijn	in	vier	vormen	beschikbaar:

•	 Page	post	link	ads
•	 Page	post	photo	ads
•	 Page	post	text	ads
•	 Page	post	video	ads
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Page	post	link	ads
Page post link ads zijn gericht op het genereren van verkeer naar een externe 
website. Ook wordt dit type vaak gebruikt om conversies, zoals leads of online 
verkopen, te realiseren op een externe website.

Page	post	link	ads	kunnen	uit	de	volgende	elementen	bestaan:

•	 een	afbeelding	(1200*627	pixels);
•	 een	link	titel	(maximaal	25	karakters);
•	 een	tekst	(maximaal	90/500	karakters).

Page	post	photo	ads
Deze variant van de page post ads is vooral gericht om meer merkbekendheid te 
genereren en om ervoor te zorgen dat huidige – en potentiële klanten betrokken 
raken bij de betreffende Facebook-pagina of het betreffende paginabericht.

Page	post	photo	ads	kunnen	uit	de	volgende	elementen	bestaan:	

•	 een	afbeelding	(1200*1200	pixels);
•	 een	tekst	(maximaal	90/500	karakters).

PAGE	POsT	Link	ADs
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Page	post	text	ads
Page post text ads hebben een vergelijkbaar advertentiedoel als de page post 
photo ads en zijn erop gericht om naamsbekendheid en meer betrokkenheid 
bij een Facebook-pagina of paginabericht te genereren.

Page post text ads bestaan uit een tekst (maximaal 90/500 karakters).

Page	post	video	ads
Deze variant is vooral gericht op het genereren van videoweergaven van 
gepromote video’s. Daarnaast kan deze advertentievariant worden ingezet om 
meer merkbekendheid en betrokkenheid bij het paginabericht te genereren.

Page	post	video	ads	kunnen	uit	de	volgende	elementen	bestaan:

•	 een	video-afbeelding	(1200*675	pixels);
•	 een	tekst	(maximaal	90/500	karakters);
•	 een	video	(maximaal	1GB	groot	en	20	minuten	lang).
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App Ads
Steeds meer bedrijven hebben tegenwoordig een eigen app ontwikkeld. 
Facebook is een erg geschikt platform om een app te promoten. Voor dit soort 
type advertenties heeft Facebook de advertentiemogelijk app ads ontwikkeld. 
Dit zijn advertenties die voornamelijk bedoeld zijn om meer installaties van een 
app te realiseren, met als secundair doel om de betrokken- en bekendheid van 
een app te verhogen. 

Binnen	de	advertentietype	app	ads	zijn	er	twee	varianten	beschikbaar:

•	 App	ads	voor	een	desktop	app
•	 App	ads	voor	een	mobiele	app

Desktop app ads
Desktop app ads zijn gericht op het promoten van een app welke uitsluitend 
beschikbaar is op de desktop. De advertenties verschijnen dan ook enkel op 
de desktop. Vaak betreft het hier een app van Facebook zelf welke gebruikt 
kan worden binnen de Facebook-omgeving.

Desktop	app	ads	kunnen	uit	de	volgende	elementen	bestaan:

•	 een	afbeelding	(1200*627	pixels);
•	 een	app	titel	(maximaal	25	karakters);
•	 een	tekst	(maximaal	90	karakters).
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mobile app ads
Mobile app ads verschijnen uitsluitend op mobiele apparaten en hebben als 
primair doel het verhogen van het aantal installaties van de betreffende app. 
De advertenties kunnen gelinkt worden aan de App Store van Apple en de 
Google Play store van Android, waardoor gebruikers de betreffende app direct 
via de mobile app ad kunnen downloaden.

Mobile	app	ads	kunnen	uit	de	volgende	elementen	bestaan:

•	 een	afbeelding	(1200*627	pixels);
•	 een	korte	video	(maximaal	15	seconden	en	55	MB,	in	MP4-formaat);
•	 een	tekst	(maximaal	90	karakters).
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Event ads
Event ads bieden adverteerders de mogelijkheid om op Facebook een 
aankomend evenement extra onder de aandacht te brengen. Gebruikers die 
de advertentie zien, kunnen aangeven of zij wel, niet of misschien aanwezig 
zullen zijn bij het evenement. De event ads zijn vergelijkbaar met page post 
ads gezien de mogelijkheid om op het bericht/de ad te reageren of het bericht/
de ad te ‘liken’.

Event	ads	kunnen	uit	de	volgende	elementen	bestaan:

•	 een	afbeelding	(1200*450	pixels);
•	 een	tekst	(maximaal	90/500	karakters).

EvEnT	ADs

MOBiLE	APP	ADs
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Offer	Ads
Offer ads zijn bedoeld om bepaalde aanbiedingen te promoten met als 
doel het behalen van een online– of offline aankoop. Vaak wordt binnen 
de Facebook-advertentie een actiecode ingezet welke gebruikers kunnen 
‘claimen’ en vervolgens in de online- of offline winkel kunnen inwisselen. 
Een voorwaarde voor het inzetten van offer ads is dat de Facebook-pagina, 
waarmee geadverteerd wordt, ten minste 50 ‘likes’ moet bezitten.

Offer	ads	kunnen	uit	de	volgende	elementen	bestaan:

•	 een	afbeelding	(1200*627	pixels);
•	 een	titel	(maximaal	25	karakters);
•	 een	tekst	(maximaal	90/500	karakters).
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Facebook	Exchange	(FBX)
Facebook biedt adverteerders de mogelijkheid om Facebook-advertenties in 
te zetten voor remarketing, ook wel retargeting genoemd, door middel van het 
advertentiemodel Facebook Exchange. Hiermee is het mogelijk om bezoekers 
die een bepaalde website hebben bezocht, maar bijvoorbeeld geen aankoop 
hebben gedaan, opnieuw te benaderen.

De werkwijze van dit type advertentiemodel is dat bezoekers van een website 
worden ‘gemarkeerd’ met een cookie. Wanneer deze websitebezoekers later 
weer terugkeren naar Facebook, ziet Facebook informatie in hun cookie staan 
over hun zoekgedrag. Via Facebook Exchange is het vervolgens mogelijk om 
via een Demand-side Platform (DSP) advertenties gericht te tonen, gebaseerd 
op de informatie over het surfgedrag van de bezoeker. Met Facebook Exchange 
is het mogelijk om direct-response-acties bij de Facebook-bezoekers te 
stimuleren. Bij Facebook Exchange kan er overigens uitsluitend gebruik worden 
gemaakt van de standaard Facebook-advertenties en verschijnen deze type 
advertenties enkel op de desktopversie van Facebook.

Om gebruik te kunnen maken van Facebook Exchange dienen adverteerders 
zich eerst aan te sluiten bij een externe partner, zoals AppNexus of AdRoll, die 
gespecialiseerd is in Real-time Bidding.

OFFEr ADs
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Facebook Advertising binnen de totale online 
marketingstrategie
Door middel van de vele advertentiemogelijk biedt Facebook iedere 
adverteerder de mogelijkheid om direct in contact te komen met zijn 
doelgroep. De vele mogelijkheden die worden geboden geven adverteerders 
de kans om advertenties af te stemmen op de betreffende doelgroep en 
product. Hierdoor is Facebook Advertising een perfect medium dat er voor 
kan zorgen dat een bepaalde doelgroep bekend raakt met een product/merk. 
Uit dit contactmoment kan vervolgens een vraag ontstaan naar het betreffende 
product/merk. De voordelen van adverteren op Facebook nog even op een rij: 

•	 Uitgebreide	advertentiemogelijkheden	passend	bij	
	 doelstellingen;
•	 Facebook	heeft	enorm	veel	gebruikers	en	hierdoor	een	
	 groot	bereik;
•	 Gebruikers	spenderen	veel	tijd	op	Facebook;
•	 specifieke	en	uitgebreide	targetingmogelijkheden;
•	 Mogelijkheid	tot	interactie	met	de	doelgroep;
•	 het	verhogen	van	de	loyaliteit	van	de	doelgroep.
•	 Promoten	van	een	merk	of	product	(awareness	&		
	 branding);	
•	 Genereren	van	meer	‘fans’	of	‘volgers’;	
•	 Creëren	van	engagement	onder	huidige	‘fans’;	
•	 Genereren	van	(directe)	conversies	(leads	of	sales).	

Facebook	Advertising	als	aanvulling	op	
zoekmachinemarketing	
Facebook Advertising creëert vooral een ‘vraag’. Zoekmachinemarketing kan 
vervolgens deze ‘vraag’ vervullen. Facebookgebruikers zijn namelijk over het 
algemeen niet vaak op zoek naar producten of diensten binnen het sociale 
medium. Maar op het moment dat de gebruiker via een zoekmachine op 
zoek gaat naar het product en/of merk en hij hier wederom in contact wordt 
gebracht met het merk of product dat hij eerder via Facebook Advertising 
heeft gezien. Dan is de kans groot dat hij eerder geneigd is om op het resultaat 
of de advertentie van dat betreffende merk of product binnen de zoekmachine 
te klikken. 

Facebook Advertising kan dan ook worden ingezet als aanvulling op 
zoekmachinemarketing, zodat de twee marketinginstrumenten elkaar kunnen 
ondersteunen en versterken. Dus wil je als adverteerder meer: 

•	 ‘Fans’	of	‘volgers’	genereren;
•	 het	merk,	bedrijf	of	pagina	promoten;
•	 Branding	en	awareness	creëren;
•	 Meer	engagement	en	loyaliteit	realiseren;
•	 sales	of	leads	generen;

Dan is Facebook Advertising een ideaal middel om op te nemen in de totale 
online marketingstrategie. Wil je als adverteerder een gratis advies op maat 
over welk Facebook Advertising model voor jouw organisatie het meest 
geschikt is? neem	dan	vrijblijvend	contact	op	met	s&D	interactie	Media	
via	023-7114401	of	stuur	een	e-mail	naar	contact@sdim.nl	of...
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