
Microsoft heeft een bijzondere
strategie om draagvlak te creëren

voor hun oplossingen. Door mensen
al op jonge leeftijd kennis te laten
maken met hun producten, zijn zij

ervan verzekerd
dat er door de jaren heen een
continue behoefte is aan hun

oplossingen. 
 

Jongeren die aan de universiteit
studeren of een MBO- of HBO

opleiding volgen, kunnen daarom
gratis Office 365 downloaden en

gebruiken. 
 

Uit diverse onderzoeken blijkt dat
deze doelgroep niet eenvoudig te

bereiken is. Zij kijken namelijk amper
lineaire televisie, noch zijn ze bewust
bezig met het kiezen van software. 

 
De vraag van Microsoft aan TechAds

was duidelijk:
 

 Creëer zo veel mogelijk draagvlak
onder studenten.

VRAAGSTUK

MICROSOFT

- BACK TO SCHOOL - 

 

DRAAGVLAK
CREËREN
ONDER
JONGEREN



RESULTAAT

Bounce rate

CTR

Meer website bezoek

2,3X

+ 20,7%

- 60%

De inzet van First Party Data was
essentieel bij deze campagne.

 
First Party Data is data welke

rechtstreeks afkomstig is van het
device van de gebruiker. Makkelijker
gezegd. Computers communiceren
met servers om data uit te wisselen,
bijvoorbeeld het displayen van een
website op een internet browser.

Om dit goed te kunnen doen moet
de server weten hoe deze computer
eruit ziet. Een mooie bijvangst is dat
je ook kunt zien welke software de

gebruiker heeft. 
 

Deze uitwisseling van data vindt
enkel plaats tussen computers, niet

tussen personen. Hierdoor is er
geen sprake van het gebruik of

vervaardiging van persoons-
gegevens. 

 
De data kon dus zeer eenvoudig

worden gekoppeld
 in ons advertentie netwerk.

FIRST PARTY DATA

Hogere conversie

304%

De doelgroep is duidelijk; studenten
die nog geen licentie of een

verouderde versie hebben van
Office 365.  De campagne startte

vlak voor de aftrap van het nieuwe
studiejaar, eind augustus 2019 en

duurde 3 maanden.
 

De doelgroep is bereikt door GPS
bakens te plaatsen rondom alle

MBO, HBO en WO instellingen in
Nederland (op drie na). 

 
Daarnaast is er op content getarget

die enkel interessant is voor
studenten, zodat de docenten niet

achtervolgd werden met mooie
reclameboodschappen

READY, SET, GO!

Ben jij klaar om deze technieken toe te
passen in jouw campagne? Laat het ons

weten.

CONTACT


