
TechAds 
Doelen veranderen in resultaten
door onze campagnes. Ontketen
de kracht van online display
advertising met de conversie- en
performance gerichte aanpak
van TechAds en breng jouw
campagnes naar het volgende
niveau.



Introductie Het is maart 2020 en de wereld
bevindt zich in onbekend vaarwater
vanwege de COVID-19-pandemie.
De onzekerheid, angst en spanning
nemen toe door de
quarantainemaatregelen en stay-
at-home protocollen. Jij en nog 64
miljoen andere huishoudens zoeken
naar de nieuwste Netflix-rage als
broodnodige ontsnapping.



De maatregelen als gevolg van Corona is slechts één van de oorzaken van
de explosieve groei van het streamen van video’s de afgelopen jaren.
Tijdens de pandemie zijn de online video-abonnementen met 26%
gestegen en is wereldwijd de $1 miljard omzet overschreden. Hoewel de
groei van nieuwe abonnees sindsdien is afgenomen, heeft het streamen
traditionele tv overtroffen als de voorkeursmethode van consumenten om
video's te kijken.



Wanneer mensen de tv aanzetten,
worden ze overweldigd door
content en reclame die aansluit op
jouw merk. Door slim gebruik te
maken van first-party data kunnen
wij op een privacy-vriendelijke
manier gericht targeten op de 87%
van de mensen die op hun telefoon
zitten terwijl zij tv kijken.



Het koppelen van display campagnes aan tv-uitzendingen
geeft jou als marketeer de unieke kans om je
advertentiestrategie te versterken door het gebruik van cross-
channel marketing. Door dezelfde boodschap op meerdere
platformen weer te geven, (tv & online) bereik je de doelgroep
op de meest effectieve manier. Hierdoor kan de campagne een
nog groter publiek aanspreken en veranderen display
campagnes in performance campagnes.



Meetbaarheid & Resultaat
De inzet van TV Synchronisatie stelt jou in staat om de prestaties van
de campagnes bij te houden en te analyseren als nooit tevoren.
Door het meten van belangrijke KPI's kan de campagne continue
geoptimaliseerd worden om zo de beste ROI te behalen.



Waarom TV Synchronisatie een cruciaal onderdeel is van
jouw advertentiestrategie.
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Bereik (Reach) → Het aantal mensen dat gedurende een bepaalde

periode ten minste één keer is blootgesteld aan een advertentie.
 

 Frequentie (Frequency) → Het aantal keren dat een persoon is
blootgesteld aan een advertentie.

 
Best presterende tactiek  (Top-performing tactic) → Welke apps,

apparaten of domeinen de meeste impact hebben op jouw
doelgroep.

 
 Geleverde impressies (Impressions delivered) → Het aantal keren

dat een advertentie is geplaatst binnen de doelgroep in een
bepaalde periode.

 
Kosten per voltooide weergave (Cost Per Completed View, CPCV)

→ Totale advertentiekosten / voltooide videoweergaven.
 

De Belangrijkste KPI's



Parameters

Er kan op meer dan 10.000 variabele
parameters worden getarget, zoals
doelgroepen, contextuele inhoud,
tv-programma's, tijdstippen of
reclames.



De Voordelen
Vergroot je bereik: Door tv en online display advertenties te

combineren, bereik je een breder publiek. Met tv bereik je vaak een
groot publiek, terwijl online display advertenties gericht zijn op

specifieke doelgroepen. Door beide te combineren wordt het bereik
van de campagne vergroot en komt je merk bij zowel de massa als

specifieke doelgroepen onder de aandacht.
 

 Verbetert de merkbekendheid: Het combineren van tv en online
display advertenties versterkt de herkenning van jouw merk bij de

consument. Wanneer de consument dezelfde boodschap
herhaaldelijk op verschillende kanalen ziet, zal dit leiden tot een

sterkere merkherkenning.
 

Verhoogt de conversies: Door de inzet van TV Synchronisatie wordt
de kans dat de consument jouw merk herkent en zich met jouw

product of dienst verbonden voelt vergroot. Dit leidt tot een hogere
conversieratio en uiteindelijk tot meer omzet.

 



Vragen?
Marketeers hebben meer nodig dan alleen
een DSP om hun digitale advertenties te
beheren. Ontgrendel de kracht van de
meest uitgebreide en geautomatiseerde
digitale media in de branche en til je
digitale marketing naar een hoger niveau.
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