
Whitepaper: De wereld van Facebook Advertising

Perfectioneer de totale online marketingstrategie van uw bedrijf door 
middel van Facebook Advertising
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FACEBOOK Advertising

Facebook Advertising
Met 9,6 miljoen Facebook-gebruikers in Nederland, waarvan 6,8 miljoen 
dagelijkse gebruikers, is Facebook een van de belangrijkste sociale netwerken 
in ons land. Sinds 2012 biedt Facebook de mogelijkheid om advertenties binnen 
het platform te vertonen en zodoende producten en diensten te promoten. 
Facebook is in de loop van jaren uitgegroeid tot een belangrijk 
(display-)advertentiekanaal. 

Doelen van Facebook Advertising: 
•	 Het	genereren	van	meer	fans	of	volgers
•	 Het	promoten	van	uw	merk,	bedrijf	of	pagina
•	 Het	creëren	van	branding	en	awareness
•		Het	creëren	van	meer	engagement	en	loyaliteit
•	 Het	verhogen	van	sales	of	leads
•	 Het	realiseren	van	app-downloads

Facebook biedt de mogelijkheid om met behulp van een veilingmodel en op 
basis van kosten per klik (CPC), kosten per 1.000 vertoningen (CPM) of kosten 
per actie (CPA) 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.
 

Targeting mogelijkheden
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
•	 Leeftijd
•	 Geslacht
•	 Taal
•	 Relatiestatus
•	 Geïnteresseerd	in:
•	 Opleiding
•	 Werk
•	 Financieel	
•	 Politiek
•	 Huistype
•	 Levensgebeurtenissen
•	 Affiniteiten-doelgroepen
•	 Custom	Audience:	Remarketing,	waaronder	e-mail	retargeting.	
	 Tevens	is	er	een	mogelijkheid	om	specifieke	Facebook-profielen	te	
	 targetten	door	middel	van	telefoonnummers	of	Facebook	ID’s.
•	 Vergelijkbare	doelgroepen	(profielen	van	gebruikers	met	dezelfde	
	 interesses	en	eigenschappen	als	volgers	van	de	bedrijvenpagina).
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FACEBOOK Advertising

Tevens is Facebook een van de meest ontwikkelde kanalen wanneer het 
gaat over cross-device metingen. Door middel van de Facebook-profielen is 
Facebook momenteel het best in staat om desktopsessies te koppelen aan 
mobiele sitebezoeken. 

Om de consument zo gericht en succesvol mogelijk te kunnen bereiken heeft 
Facebook diverse advertentiemogelijkheden;

•	 Betrokkenheid	bij	App	–	App	Engagements
•	 App	installaties	–	App	Installs
•	 Merkbekendheid	–	Brand	Awareness
•	 Klikken	naar	de	website	–	Clicks	to	Website
•	 Facebook	Canvas
•	 Reacties	op	evenementen	-	Events
•	 Leads	generen	–	Lead	Generation
•	 Lokale	bekendheid	–	Local	Awareness
•	 Geclaimde	aanbiedingen	–	Offers	
•	 Pagina-vind-ik-leuks	–	Page	Likes
•	 Betrokkenheid	bij	de	pagina	–	Page	Post	Engagements
•	 Videoweergaven	–	Video	Views
•	 Websiteconversies	–	Website	Conversies
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Specificaties	van	Populaire	Facebook	Ads

Clicks to Website 
Dit type advertentie geeft de mogelijkheid om Facebook-gebruikers naar 
websites buiten het Facebook Platform te sturen. 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 Click to Website ads 
een afbeelding of video kan worden gebruikt. De Click to Website ads zijn 
zowel per klik als per duizend vertoningen in te kopen. De advertenties kunnen 
worden geplaatst in het nieuwsoverzicht, rechterkolom of mobiele apparaten. 
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Page Post Engagements 
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. 

Page	post	ads	zijn	in	drie	vormen	beschikbaar:

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 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 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.
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Page	Likes	
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 
Facebookpagina 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.

App Installaties 
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.
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Local	Awareness	
De Local Awareness advertenties zijn bij uitstek geschikt voor MKB-bedrijven 
met een fysieke winkel in de omgeving. Door de advertentie specifiek te 
targetten in een compacte locatie zorgt u ervoor dat mensen bekend worden 
met uw product, dienst en winkel. Door de actieknop ‘get directions’ toe te 
voegen aan de advertentie spoort u Facebook-gebruikers aan om een kijkje te 
nemen in de winkel. 

Events
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’.
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Offers	
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.

Facebook Canvas 
Facebook Canvas is een nieuw type advertentie dat gebruikt kan worden om 
meer content te laten zien aan Facebook-gebruikers op mobiele apparaten. 
Via Canvas-advertenties worden Facebook-gebruikers naar een unieke 
pagina binnen Facebook gestuurd. Op deze pagina krijgt de adverteerder de 
mogelijkheid om Facebook-gebruikers te informeren met behulp van video’s, 
diavoorstellingen, banners en caroussel-afbeeldingen. Canvas-advertenties 
kunnen in de Facebook power editor ontwikkeld worden door middel van de 
volgende type advertenties;

• Klikken naar de website.
• Websiteconversies.

Wilt u meer te weten komen over Facebook Canvas-advertenties? 
Bekijk deze link: https://canvas.facebook.com
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Facebook Conversiemeting 
Om de kwaliteit van het websiteverkeer beter inzichtelijk te krijgen, het aantal 
conversies en de behaalde omzet van de Facebook-advertenties succesvol te 
kunnen meten is er de Facebook-conversiepixel. De Facebook-Pixel bestaat 
uit een stuk code dat op de gewenste pagina binnen de website geplaatst 
dient te worden. Elk advertentie-account heeft één unieke pixel die aangepast 
kan worden al naar gelang het type conversie dat gemeten dient te worden. 
Tevens geeft de Facebook-pixel de mogelijkheid om specifieke (remarketing-)
doelgroepen aan te maken. Door de data van de conversiemeting op de 
juiste manier te gebruiken is het mogelijk om advertenties te optimaliseren en 
resultaten te verbeteren.

Instagram-advertenties
Sinds de overname door Facebook is het mogelijk om advertenties binnen 
het nieuwsoverzicht van de Instagram-gebruiker te plaatsen. Het inkopen van 
deze advertenties wordt gedaan via het advertentiesysteem van Facebook. 
Instagram-advertenties worden door de volgende Facebook-advertentietypes 
ondersteund;

•	 Betrokkenheid	bij	App
•	 App	installaties
•	 Merkbekendheid
•	 Klikken	naar	de	website
•	 Betrokkenheid	bij	paginaberichten
•	 Videoweergaven
•	 Websiteconversies

Wilt u meer weten over adverteren op Instagram? Bezoek dan onze website.
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Facebook Advertising binnen de totale 
online marketingstrategie 
Dankzij de vele advertentiemogelijkheden biedt Facebook iedere adverteerder 
de kans om direct in contact te komen met zijn doelgroep. De vele mogelijkheden 
geven adverteerders de kans om advertenties af te stemmen op de betreffende 
doelgroep en product. Hierdoor is Facebook Advertising een perfect medium 
om een bepaalde doelgroep bekend te laten raken 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:
•	 Groot	aantal	actieve	gebruikers
•	 Gebruikers	spenderen	veel	tijd	op	Facebook
•	 Uitgebreide	advertentiemogelijkheden
•	 Het	verhogen	van	de	loyaliteit	van	de	doelgroep
•	 Specifieke	en	uitgebreide	targeting	mogelijkheden
•	 Mogelijkheden	tot	interactie	met	de	doelgroep
•	 Unieke	tracking	mogelijkheden,	ook	over	devices	heen
•	 Groot	bereik	op	mobiel 

Facebook Advertising in combinatie met 
zoekmachinemarketing
Facebook Advertising kan bij uitstek worden ingezet als aanvulling op 
zoekmachinemarketing, zodat de twee marketinginstrumenten elkaar kunnen 
ondersteunen en versterken. Facebook Advertising creëert namelijk vooral 
een ‘vraag’ die zoekmachinemarketing vervolgens kan vervullen. Facebook-
gebruikers zijn over het algemeen minder vaak actief 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, is hij eerder geneigd om op het resultaat 
of de advertentie van dat betreffende merk of product binnen de zoekmachine
te klikken. Door middel van remarketing doelgroepen kunnen advertenties 
worden getoond aan Facebook-gebruikers die in het verleden de website van 
uw bedrijf hebben bezocht.

Wilt u als adverteerder een gratis advies op maat over welk Facebook 
Advertising model voor uw 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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