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WELCOME

Welcome to Modern Marketing!

87% van de Nederlanders heeft een smartphone¹. De 

helft van alle digitale media-tijd spenderen consumenten 

in apps op hun smartphones². 

Zij communiceren met vrienden of bedrijven via sociale 

netwerken, consumeren nieuws, bekijken reisadvies en 

weerberichten. Ook bestellen ze eten, regelen ze 

bankzaken en shoppen zij via smartphone. 36% van alle 

online conversies in Nederland wordt al afgerekend met 

de mobiele telefoon³. 

In 2017 wordt Mobile Marketing Modern Marketing.

Diederick Ubels, CEO bij MobPro

¹ Deloitte (2016). Deloitte Global Mobile Consumer Survey 2016, NL edition. 

² ComScore (2016). The 2016 U.S. Mobile App Report.

³ Criteo (2016). The State of Mobile Commerce 2016.
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MOBILE VIDEO

IMPACT	MOBILE	VIDEO	VERGELIJKBAAR	MET	TV
Omdat lineair televisiekijken blijft afnemen, zal de mobile video trend in 2017 doorzetten. Recent onderzoek¹ wijst uit 

dat de impact van de reclameboodschap van mobile video vergelijkbaar is aan een tv-commercial. Het verhoogt 

de reclameherkenning en zorgt voor meer awareness, met name onder lichte tv-kijkers (mensen die minder dan 

10,5 uur per week lineair televisiekijken). 

Wil een adverteerder hetzelfde effect in merkherkenning realiseren via commercials op tv, dan is hiervoor twee 

keer meer budget nodig. Om die reden neemt de vraag naar mobile video explosief toe. Creatieve partijen 

worden genoodzaakt om daarmee rekening te houden, want het één-op-één door kopiëren van een tv-

commercial naar smartphone is simpelweg niet effectief. Mobiel zal hierdoor niet alleen een centrale rol krijgen in 

de distributie van video, maar ook bij de productie ervan. 

¹ MEC. MobPro. (29 november 2016).“Mobile video evenveel impact als tv-commercial”. Van blog.mobpro.com. 
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Do’s & dont’s mobile video 

✗ Consument irriteren met non-skippable video’s.

✓ Click-to-play video’s aanbieden met een uitnodigende GIF.

✗ Een 30 seconden mobile video.

✓ Een 10 seconden mobile video.

✗ Een mobile video waarbij geluid centraal staat.

✓ Een mobile video met steekwoorden dat zonder geluid ook begrijpbaar is. 

✗ Horizontale, breedbeeld video.

✓ Een expandable vertical video.
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VOICE-DRIVEN-SYSTEMEN

VIRTUAL	ASSISTANT
Voice-driven tools en apps bestonden al even, denk aan Siri en Google Assistant. Het kost echter veel tijd en grote 

inspanning om ervoor te zorgen dat een computer een stem herkent en een samenhangend antwoord geeft. In 

2017 gaan voice-driven-systemen meer aanwezig zijn in de samenleving, bijvoorbeeld in onze huishoudens. 

Deep learning
De technologie is sterk ontwikkeld dankzij deep learning. Dit is een machine learning techniek waarbij men de 

computer, met miljoenen voorbeelden van het web, traint om een soortgelijke opdracht zo goed mogelijk uit te 

voeren. Dankzij de training begrijpt een computer onze natuurlijke manier van spreken beter en kan zo 

betrouwbaarder antwoorden op een meer menselijke manier. Zo wordt het praten met computers normaal, want 

waarom typen als je ook kunt praten? 

Rol van merken
Marketeers moeten zich afvragen wat het effect is van een virtual assistant op het consumentengedrag. Stel, een 

consument wil een pizza bestellen en gaat op zoek naar een restaurant. In de ‘oude’ beeldwereld ziet hij, via 

Google Search, ruim vijftien mogelijkheden. Net als mensen, zal een virtual assistant één of twee mogelijkheden 

opnoemen of het kiest direct vóór jou. Hoe zorg je ervoor dat jij het antwoord wordt van een virtual assistent? En is 

er een rol voor push-advertising in deze voice-driven-wereld?

Kortom, voice-driven-systemen dwingen marketeers opnieuw na te denken over hoe je consumenten bij het 

merkverhaal betrekt. 
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MOBIELE AUDIO-SPOTS

RADIO	SPOT	OP	MOBIEL	
In 2017 gaan merken, naast display- en video advertenties, hun audio-spot ook verspreiden via apps op 

smartphone. 

Doordat Spotify en MobPro geïntegreerd zijn is het bijvoorbeeld al mogelijk om geautomatiseerd audio-spots in te 

kopen bij het muziekplatform. Via deze manier weet een marketeer precies óf en hoe vaak een specifieke 

gebruiker in aanraking komt met een reclameboodschap op mobiel, ongeacht het platform of de 

advertentievorm. Met deze techniek kan je een radio-commercial opvolgen met een relevante display banner of 

video-advertentie in apps, of andersom. Onderzoek¹ laat zien dat een advertentie via Spotify, naast toegevoegd 

bereikt, daadwerkelijk bijdraagt aan de impact van de boodschap. 

De verwachting is dat andere apps waarbij audio een rol speelt (denk aan navigatie apps), zullen volgen. In 2017 

zal een mobiele strategie steeds vaker bestaan uit een display, video én audioplanning.

¹ Adformatie. (11 januari 2016). “Mindshare: advertenties hebben op Spotify grotere impact dan op radiozenders”. 
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IMPLICIETE VS. 
EXPLICIETE DATA

DE	SUCCESFACTOR
Expliciet data verzamelen
Vorig jaar voorspelden we dat uitgevers actief de relatie met gebruikers aan zouden gaan. In ruil voor een profiel 

bij de uitgever krijgen gebruikers unieke content, zoals toegang tot het online bekijken van voetbalwedstrijden die 

nergens anders worden uitgezonden. Zo ontvangen uitgevers expliciet meer data en zien gebruikers 

reclameboodschappen die meer relevant zijn. 

Het initiatief blijkt in de praktijk lastig, want het is moeilijk echt unieke content aan te bieden. Het zorgt ervoor dat 

de schaal van het bereik achter blijft, want maar een kleine groep mensen ziet de toegevoegde waarde van een 

profiel.

Impliciet data verzamelen
Meer succes hebben partijen die gebruikmaken van impliciet verzamelde data, zoals Facebook en Google. 

Omdat zoveel mensen - wereldwijd - dergelijke platformen veel gebruiken, slagen deze media-giganten erin om 

op grote schaal persoonlijke content aan te bieden. Elke interactie met deze platformen levert opnieuw weer 

meer impliciete data op. Daarom zal in 2017 de waarde van partijen die impliciet data verzamelen alleen maar 

groter worden. In de grafiek hiernaast een voorspelling van welke bedrijven in 2017 het meest waardevol worden. 

Hoe gaat de wetgever hiermee om? Immers, het gebruik van data is alleen toegestaan als er sprake is van 

expliciete toestemming. Maar nog belangrijk is de vraag: wat kán een juridische waakhond beginnen tegen deze 

Amerikaanse multinationals? 
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De bedrijven die in 2017 meer en meer waardevol – en dus meer succesvol - worden door het aantal gebruikers en 

de mate van intelligentie:  

L2 Inc. (2016). Video: “Professor Scott Galloway: How to be a winning brand in 2017. 
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AUGMENTED REALITY 2.0

VIRTUELE	WERELD
Pokémon Go gaf ons al een voorproefje van augmented reality, de technologie die realiteit en de virtuele wereld 

met elkaar verbindt. Nu komen beauty merken op de proppen met een app voor overlay make-up om kleuren en 

technieken op het gezicht uit te proberen. In 2017 zullen meer bedrijven de technologie toepassen. 

Google pookt ons al jarenlang met de Google Glass. Snapchat doet met de Snapchat Spectacles misschien wel 

een betere gooi. Hoewel het nu alleen nog een bril is om vanaf je neus foto’s, video’s of GIF’jes te schieten, wordt 

het in de toekomst wellicht een hulpmiddel om mensen die je tegenkomt beter te leren kennen.

En wat gaat Facebook doen? Van live stream, 360˚ naar augmented reality? De multifunctionaliteit van het 

platform (vriendenboek, fotoboek, agenda, reviewsite) bieden in ieder geval genoeg mogelijkheden. 
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MOBILE ONDERZOEK

DE	HOE-VRAAG
Marketeers willen het effect weten van hun advertentie euro’s. Voorheen concentreerde de markt op de vraag óf 

mobile advertising werkt, in 2017 ligt de focus op hóe het werkt. Wat is de impact van een boodschap en een 

kenmerkend formaat bij een specifieke doelgroep? En hoe staat dat in verband met een bepaald moment in een 

verschillende context?

GfK heeft, als eerste onderzoeksbureau in Nederland, een app ontwikkeld waarmee zij onafhankelijk in-app 

onderzoeken opzetten. In 2017 zullen meer onafhankelijke onderzoeksbureaus zullen investeren in dergelijke 

methodes om de mobile effectiviteitsvraag op te lossen. 
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CROSS-PLATFORM STRATEGIE

MOBILE	IS	DIGITAL
Consumenten besteden meer tijd op smartphone dan op desktop of tablet¹. Dat komt omdat het aantal 

beschikbare platformen op smartphone toeneemt. Consumenten gebruiken apps om te communiceren en om 

zich te entertainen met spelletjes of nieuws. Ook installeren ze apps om te sporten, reizen, parkeren, shoppen, eten, 

de verwarming in huis aan te sturen of via tv een serie te kijken. 

Het aantal connected apparaten en diensten zal blijven toenemen en daarmee ook het gebruik van diverse 

platformen op smartphone. Zo wordt mobiel de centrale manier waarop mensen het internet gebruiken. 

In termen van marketing creëert dat de mogelijkheid voor één-op-één marketing op grote schaal. Aan de hand 

van data is het mogelijk om vast te stellen welke informatie, in welke app, met welke creatie, hoe vaak aan 

gebruikers is getoond. Zo kunnen merken consumenten op een relevant moment verschillende boodschappen 

laten zien of horen (zie ‘Mobiele audio-spots’ p. 8), ongeacht platform. 

Omdat consumenten voornamelijk nog op platformen op smartphone bewegen, zullen merken in 2017 mobiel niet 

behandelen als een onderdeel van digital. Mobile is digital en om consumenten online bij hun merk te betrekken 

creëren zij niet een cross device, maar een een cross-platform strategie. 

¹ ComScore (2016). The 2016 U.S. Mobile App Report.
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PAYMENTS

ONLINE	&	OFFLINE	WERELD	KOMEN	SAMEN
De smartphone als betaalsysteem bij online én offline aankopen. Niet meer allerlei pasjes in een portemonnee, 

maar gebundeld in de smartphone. Net zoals de tickets voor vluchten en de kaartjes voor de bioscoop of het 

theater. 

Voorheen was contactloos betalen met smartphone enkel mogelijk met Android-toestellen dankzij de NFC 

functionaliteit in de smartphone. De nieuwe iPhone modellen zijn nu ook uitgerust met deze functionaliteit. In 

Londen is Apple Pay al volledig ingeburgerd. De volgende stap naar de mobile wallet wordt gezet. 

Smartphone zal dus, ook in de offline wereld, in 2017 een centrale rol spelen in het betaalproces. Zo komen de 

online en offline werelden bij elkaar. Het levert meer meetbare contactmomenten op en een meer complete 

customer journey. Marketeers moeten zich op tijd afvragen wat dit gaat betekenen voor advertising. 
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DYNAMISCHE CREATIVES

EEN	UITING	VOOR	ELK	MOBIEL	MOMENT
Consumenten zijn steeds minder ontvankelijk voor algemene boodschappen. Zij doen zes dingen tegelijkertijd en 

multitasken continu tussen verschillende platformen. Zo bewegen zij zich door allerlei contexten en zijn ze snel 

afgeleid. Hedendaags verwachten consumenten niet anders dan gepersonaliseerde content.

Creatief in targeting en uiting

Daarom gebruikt de marketeer anno 2017 consumenteninzichten niet alleen voor targeting (een precieze 

doelgroep zo exact mogelijk bereiken op een specifiek moment). Om het merkverhaal over te brengen gebruikt hij 

deze creativiteit ook voor dynamische advertentie-uitingen. Het is een uitingsvorm waarbij de advertentie zich 

automatisch aanpast aan de context van de gebruiker. Denk bijvoorbeeld aan de locatie van de gebruiker, het 

platform, het tijdstip, het aantal keer dat hij de advertentie heeft gezien en aan de fase van het koopproces. 

De nieuwe standaard
De technologie om elementen in een advertentie automatisch aan te passen bestaat al. Het is daarom onnodig 

om voor één campagne 200 verschillende uitingen te creëren. Zo wordt in 2017 het gebruik van een banner voor 

elk mobiel moment de standaard.
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CONTACT

JEROEN WIRZ
MOBILE CONSULTANT

06 411 911 95 - (020) 702 8201 

jeroen.wirz@mobpro.com

BART BOOGAARD
MOBILE CONSULTANT

06 463 211 42 - (020) 702 8213 

bart.boogaard@mobpro.com
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MEER MOBILE TRENDS?

BLOG.MOBPRO.COM




