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Laat Amazon voor je werken,
begin vandaag nog.
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De invloed van platformen op de 
traditionele retail markt is gigantisch en 
dit zal de komende jaren naar alle 
waarschijnlijkheid groeien. Ook 
internationale marketplaces zoals 
Amazon en Alibaba krijgen in Nederland 
steeds meer macht. Deze grote 
marketplaces bieden retailers en brands 
kansen, maar ook concrete uitdagingen.  

Als retailer en/of brand kun je profiteren van de 
opkomst van marketplaces zoals Amazon, 
Zalando, Bol.com en Alibaba. Het internationale 
bereik van deze platformen geeft een retailer 
toegang tot grote groepen consumenten, zowel 
nationaal als internationaal. Zolang de 
platformisering de komende jaren blijft groeien 
zoals verwacht, zullen retailers een groot 
aandeel van de verkopen via een marketplace 
laten verlopen. 

Retail landschap door marketplaces

TOEKOMSTSTRATEGIE EN ACTIEPLAN VAN 
GROOT BELANG
Op de volgende pagina vind je een aantal 
marketplaces die o.a. in Nederland en Duitsland 
actief zijn. Het is van cruciaal belang om gedegen 
onderzoek te doen naar welke marketplaces 
aansluiten op jouw business en je moet wel klaar 
zijn voor het extra bereik wat je gaat creëren via 
marketplaces. Meer bereik en klanten vergt o.a. 
meer tijd en investering in logistiek, verkoop, 
retouren, marketing en klantenservice. 

Het verkopen op Amazon, Bol.com, eBay en 
andere e-commerce platformen kan zeer 
winstgevend zijn en het geeft je inzicht in 
waardevolle klant- en productdata waar je als merk 
en/of retailer veel van kunt leren. Zonder een 
duidelijke strategie en actieplan kun je in een later 
stadium tegen problemen aanlopen. Voorbeelden 
zijn negatieve beoordelingen en onnauwkeurige 
verkoopprognoses, welke invloed hebben op 
voorraad en levering. Uiteindelijk kan dit er zelfs 
toe leiden dat je als verkoper niet meer mag 
verkopen op de desbetreffende marketplace.

INLEIDING

drastisch aan het veranderen
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In Nederland is dit aandeel kleiner, maar de 
nieuwe Twinkle top 100 geeft aan dat Amazon 
zich, met een 7e plek, steeds meer richting de top 
beweegt. Zowel Nederlandse als buitenlandse 
bedrijven die hun producten willen aanbieden via 
Amazon.nl, kunnen zich vanaf nu registreren als 
partner op Services.amazon.nl

In ons buurland Duitsland is Amazon de 
onbetwiste marktleider. De kans dat Amazon zich 
in Nederland ook gaat bewegen richting de top 
drie is slechts een kwestie van tijd. 

Als je het retail e-commerce sales aandeel bekijkt, 
domineert Amazon in de US in 2019 met 52,4%. In 
Europa is dit aandeel nog relatief klein, maar dit 
aandeel zal in de komende jaren significant stijgen. 
Deze toename zal alleen maar doorzetten, dankzij 
groeiende investeringen van Amazon gericht op 
uitbreiding en de komst van spraakgestuurd 
zoeken via Alexa. 

Retailers en brands in e-commerce die zich blijven 
richten op traditionele zoekmachines, verliezen 
dus mogelijk de aansluiting met een steeds groter 
deel van hun klantenbestand. 

Loyaliteit van Amazon Prime gebruikers
Voor gebruikers met een Prime-abonnement 
neemt de waarschijnlijkheid dat ze andere online 
verkopers zelfs maar overwegen sterk af.  
Prime gebruikers krijgen onder andere gratis 
en snellere bezorging van producten en veel 
andere voordelen.

VOLGENS FORRESTER ZAL IN 2022, 
65% VAN DE B2C E-COMMERCE VERKOPEN 
GEDREVEN WORDEN DOOR MARKETPLACES. 
BIJNA DE HELFT VAN ALLE PRODUCT 
ZOEKOPDRACHTEN WORDEN UITGEVOERD VIA 
AMAZON OF KOMEN DIRECT BIJ AMAZON 
TERECHT VIA GOOGLE.
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Brands zien in marketplaces een manier om 
direct aan consumenten te verkopen en bieden 
hun producten via bijv. Bol.com en Amazon aan, 
zonder tussenkomst van de traditionele retail.

Een andere opvallende verschuiving is dat 
consumenten steeds meer de behoefte hebben 
om rechtstreeks via hun favoriete merken te kopen 
in plaats van de multibrand retailer. Wanneer de 
consument de keuze heeft tussen een multibrand 
retailer en een brand, kiest 59% voor brands. 

Op zich een voorspelbare uitkomst, want 
veel consumenten hebben een voorkeur voor 
bepaalde brands en hebben daar een 
emotionele band mee. 

Naast de voorkeur voor brands is de koopintentie 
onderzocht in Amerika; maar liefst één derde van 
de consumenten geeft aan in de komende 5 jaar 
40% van zijn aankopen direct bij een brand te 
doen in plaats van een multibrand retailer.

Logischerwijs biedt dit veel kansen voor brands, 
waar merkfabrikanten naast de traditionele relaties 
tegenwoordig ook andere opties overwegen om 
consumenten te bereiken. Voor merkfabrikanten 
die een direct-to-consumer marktmodel 
overwegen zijn marketplaces een interessant 
kanaal om nieuwe klanten te bereiken. Vooral 
omdat zoekopdrachten met de intentie om een 
product te kopen steeds meer richting 
marketplaces zoals Amazon bewegen. Amazon is, 
dankzij de vele reviews, productomschrijvingen en 
veelgestelde vragen, een belangrijke website 
geworden in de overwegingsfase van de customer 
journey.

MARKETPLACES

BRANDS RETAILERS

Brands
Merkfabrikanten kunnen de 
eindgebruiker direct bedienen via 
platformen

Platformisering
Dit zorgt ervoor dat retailers een 
groot gedeelte van de traditionele 
markt gaan verliezen
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10 STAPPENPLAN 

Voordat je besluit te gaan verkopen op een 
marketplace is een gedegen strategie vereist. Er 
is meer voor nodig dan simpelweg je producten 
uploaden middels een productfeed. Je moet de 
klant in de gehele journey op een goede manier 
kunnen helpen, van het inspireren door 
fantastische content tot aan de aankoop en 
service die daaruit voortvloeit.  

Als je dit niet op orde hebt leidt dit tot negatieve 
beoordelingen en onnauwkeurige 
verkoopprognoses welke invloed hebben op 
voorraad en levering. 

Uiteindelijk staat de klant centraal, zij zijn de 
ambassadeurs van je merk. Het vertrouwen van 
een klant is snel gewonnen maar als dit eenmaal 
verloren is, duurt het lang om dit weer terug te 
winnen. 

Na de eerste stap in ons 10 stappenplan hebben 
we Amazon als leidraad genomen, zodat we je 
concreet kunnen laten zien hoe je zaken kunt 
oppakken.

Marketplaces kiezen

Producten selecteren

Registreren

Producten toevoegen

Logistiek

Content optimalisatie

Start met verkopen

Advertenties inzetten

Reviews verzamelen

Evalueren en optimaliseren

1
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10

Succesvol verkopen
in 10 simpele stappen
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STAP 1. KIES DE GESCHIKTE MARKETPLACE(S) 
De keuze voor een marketplace hangt volledig af 
van je productaanbod, doelstelling en uiteindelijke 
strategie. Het is vooral belangrijk om te kijken waar 
jouw doelgroep zit. Je hebt marketplaces zoals 
Bol.com die alle categoriëen aanbieden, maar ook 
échte specialisten, zoals Zalando die zich 
voornamelijk richt op fashion.

Wij helpen je graag om een gedetailleerd overzicht 
te maken van de marketplaces die voor jou 
relevant kunnen zijn. Merkle heeft binnen Europa 
alle belangrijke marketplaces in kaart gebracht. 

STAP 2. PRODUCTEN SELECTEREN 
Het basis verdienmodel van een marketplace is 
dat ze een percentage van de verkoopprijs vragen 
zodra er een product verkocht is. Er zijn altijd een 
aantal categorieën waarop minder marge zit en je 
moet je als retailer dan afvragen of je hier 
überhaupt wel op moet aanbieden of adverteren. 
Wij adviseren je dan ook om een goede analyse te 
maken voordat je je gehele productaanbod 
aansluit op een marketplace.

Kijk hierbij ook naar welke producten nu al 
zichtbaar zijn op de marketplace en welke 
concurrenten dit aanbieden. Een handige tool om 
de concurrentie inzichtelijk te maken en welke 
producten nu bovenaan staan is AMZscout.

1
2

10 STAPPENPLAN 

Succesvol verkopen
in 10 simpele stappen

9.     

https://amzscout.net/


STAP 4.  PRODUCTEN TOEVOEGEN
Een product listing, oftewel een 
productdetailpagina, is waar klanten het eerst in 
aanraking komen met jouw product. Belangrijk dat 
deze pagina onderscheidend is tussen al die 
andere producten. De integratie van je producten 
kan handmatig via de interface worden gedaan of 
geautomatiseerd middels een API of feed import. 

Daarnaast maken consumenten veelvuldig gebruik 
van filters. Zorg ervoor dat de productdata in je 
productfeed verrijkt is met relevante 
productattributen zodat je producten zichtbaar 
blijven. Mocht een consument een filter aanklikken 
wat jouw product als attribuut niet in zich heeft dan 
ben je niet meer zichtbaar. Dit kost je al snel veel 
omzet.

STAP 3. REGISTREREN
Uiteraard is een registratie op het platform vereist. 
Je kunt je registreren voor een seller– of een 
vendor-account:

● Seller central account: Je hebt een 
seller-account nodig wanneer je zelf direct 
aan de consument wilt verkopen. Geschikt 
voor zowel brands, retailers en particuliere 
verkopers.

● Vendor central account: 
Bij een vendor-account koopt Amazon de 
producten bij jou in en verkoopt het voor 
eigen rekening door aan de consument. 
Alleen geschikt voor fabrikanten en 
distributeurs van eigen productlijnen.

Zowel Nederlandse als buitenlandse bedrijven die 
hun producten willen aanbieden via Amazon.nl, 
kunnen zich vanaf nu registreren als partner op 
Services.amazon.nl 

4
3
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Succesvol verkopen
in 10 simpele stappen
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STAP 5.  LOGISTIEK 
Als retailer of brand moet je de overweging maken 
of je de logistiek en klantenservice zelf wilt 
regelen. Je kan je producten (inventory) namelijk 
ook op grote schaal verkopen aan Amazon. Het 
voordeel hiervan is dat Amazon het logistieke 
proces en klantenservice dan volledig uit handen 
neemt. Dit heeft Fulfillment By Amazon (FBA).

Wij raden je aan om de Amazon revenue calculator 
te gebruiken om te kijken welke kosten gemoeid 
zijn bij het verkopen op Amazon. Na de analyse via 
de Amazon revenue calculator kun je de conclusie 
trekken of eigen fulfilment of FBA het meest 
aantrekkelijk is.

STAP 6.  CONTENT OPTIMALISATIE
De optimalisatie van content heeft met name 
betrekking op een productdetailpagina en valt of 
staat bij de zorg en aandacht die je hieraan 
besteedt. Zorg er dus voor dat de product titels, 
beschrijvingen, afbeeldingen, bulletpoints, etc. zo 
goed mogelijk zijn verrijkt. Je kunt ook video’s en 
infographics toevoegen om de klant nog beter te 
informeren. Ook bij Amazon geldt dat goede 
content zich als éérste richt op je gebruikers en ten 
tweede pas op de zoekmachine. 

Amazon’s A9 algoritme hangt echter zwaar op het 
principe van matching aan relevante keywords. Het 
gebruik van het juiste en relevante keyword is een 
vereiste om überhaupt zichtbaar te zijn.

5
6
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Succesvol verkopen
in 10 simpele stappen
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STAP 8. ADVERTENTIES INZETTEN 
De reden dat bezoekers naar een online 
marketplace gaan is omdat ze op zoek zijn naar 
een product. De koopintentie is dus enorm hoog. 
Het is daarom heel interessant om bezoekers 
tijdens het winkelen te inspireren en te verleiden 
voor jouw eigen producten, terwijl ze misschien op 
zoek waren naar een product van de concurrent. 
Het is op de meeste marketplaces mogelijk om 
juist deze doelgroepen te targeten en extra 
verkeer te sturen richting jouw producten en 
hiermee je sales te verhogen. 

Er zijn een aantal advertentiemogelijkheden, zoals 
onder andere sponsored product ads, sponsored 
brand ads, product display ads en het nieuwe 
sponsored display ads (beta). In een volgend 
hoofdstuk gaan we hier dieper op in.

STAP 7. START MET VERKOPEN
Wanneer je de producten succesvol hebt 
toegevoegd kun je starten met verkopen. Voordat 
je begint met aanbieden is het belangrijk om met 
jouw producten ook het beste aanbod te faciliteren 
richting je potentiële klanten. Houd hierbij onder 
andere de prijs, voorraad en 
verzendingsmogelijkheden in gedachten en 
bepaal wat de beste combinaties zijn om klanten 
voor jou te laten kiezen. 

Uit onze ervaring blijkt dat je in de beginperiode 
enkele orders binnen krijgt, maar dat het nog niet 
storm loopt. Uiteraard is dit afhankelijk van de 
branche en hoe uniek je producten zijn in het 
competitieve landschap.

Het is mogelijk om extra verkeer te genereren 
door hele specifieke doelgroepen te targeten door 
middel van advertenties.

8
7
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Succesvol verkopen
in 10 simpele stappen
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STAP 9. REVIEWS VERZAMELEN

Een belangrijk element voor succesvol verkopen zijn de 
reviews van je producten. Het aantal reviews en de 
beoordeling geven klanten vertrouwen. Daarnaast heeft 
het invloed op de ranking van je producten en 
advertenties.

Een aantal voorbeelden om meer positieve reviews te 
krijgen:

● Stuur na de order een mail met de vraag of de 
klant een review wil plaatsen.

● Bij de levering van een product een kaartje 
toevoegen met een boodschap of de klant een 
review wil achterlaten.

● Slechte reviews direct opvolgen en vragen 
waarom de klant niet tevreden is. Je hebt dan de 
kans dat de klant de beoordeling aanpast. 

STAP 10. EVALUEREN EN OPTIMALISEREN
Het is met alles wat je doet belangrijk om te 
evalueren en te optimaliseren voor een beter 
resultaat. 

Test verschillende producten, advertenties en 
creatives om steeds slimmer te worden en de 
winst te maximaliseren

9
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Succesvol verkopen
in 10 simpele stappen
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Het begint allemaal met jouw producten 
die terugkomen op productdetailpagina’s. 
Het is aanbevolen om producten zoveel 
mogelijk te verrijken met de beste kwaliteit  
informatie, foto’s en video’s om je 
bezoekers direct te overtuigen. De 
consument voorzien van relevante content 
op productpagina’s en de Amazon store 
page valt onder ‘owned media’. 

Wanneer de productdetailpagina’s niet zijn 
geoptimaliseerd voor relevant verkeer, is het 
ook niet mogelijk om als retailer of brand 
succesvol op te schalen door search en 
display advertenties in te zetten. Ook wel 
‘paid media’ genoemd in de afbeelding op 
deze pagina.

Sterker nog, binnen Amazon is het een 
vereiste om een hoog niveau van content en 
informatie te bieden. Doe je dit niet? Dan 
leidt dit tot het missen van het stempel ‘retail 
readiness’, waardoor je geen paid 
advertenties kunt inzetten. Hierover later in 
dit e-book meer.

Denk vanuit

Slechte content zal ook tot minder conversies 
leiden. Enerzijds omdat het rendement van je 
advertenties laag is door de slechte 
gebruikerservaring, anderzijds omdat de kwaliteit 
van je productdetailpagina’s directe invloed heeft 
op de organische search rankings en reviews. Ook 
wel ‘earned media’ genoemd. Later in het e-book 
gaan we dieper op elk onderdeel in.

AMAZON ECOSYSTEEM

het ecosysteem
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Het is interessant om stil te staan bij het 
wezenlijke verschil tussen het algoritme van 
bijvoorbeeld Google in verhouding tot het 
A9-algoritme van Amazon. 

Het Amazon algoritme legt in veel mindere mate 
nadruk op customer intent. Waar het bij Google 
voornamelijk gaat over: ‘Welk resultaat 
beantwoordt het meest nauwkeurig de ingevoerde 
zoekterm?’, draait het bij Amazon om de vraag: 
‘Voor welk product is de kans het grootst dat de 
gebruiker het koopt?’.  

Dit cruciale verschil gaat terug naar de 
verschillende missies waarmee beide bedrijven 
zijn opgericht. Google is gebouwd op basis van 
wetenschappelijk onderzoek door academici, met 
de missie om alle informatie in de wereld 
universeel toegankelijk en bruikbaar te maken. 
Amazon is opgericht op basis van een 
verdienmodel met de missie om ‘s werelds meest 
customer-centric bedrijf te zijn waar klanten alle 
producten kunnen vinden die ze online zouden 
willen aanschaffen voor zo laag mogelijke prijzen. 

Waarom is dit belangrijk? 
Succesvol zijn op marketplaces vraagt van online 
professionals een andere denkwijze t.o.v. content 
en relevantie dan ze gewend zijn. Het wezenlijke 
verschil hierboven beschreven geeft richting in wat 
je focus zou moeten zijn bij het activeren en 
schalen van marketplaces zoals Amazon. 

Retailer en brands die met Merkle willen werken 
zijn op zoek naar meer zichtbaarheid en traffic. 
Hiervoor heb je achtergrondkennis nodig van hoe 
het platform in de basis is gevormd. Maar liefst 
70% van de Amazon bezoekers kijkt niet
verder dan de eerste zoekresultatenpagina, dus 
het fundament van je strategie moet kloppen.
Om deze kans te berekenen gebruikt Amazon haar 
eigen algoritme.

Het A9-algoritme geeft producten een bepaalde 
score die bepaalt welke ranking een product heeft 
op de zoekresultatenpagina bij een zoekopdracht. 
Niemand weet precies welke algoritmische 
factoren het zijn omdat ze niet expliciet zijn 
gedefinieerd, net zoals bij het algoritme van 
Google. Het lijkt er wel op dat de rangschikking 
gedaan wordt op vier hoofdelementen (zie ook 
pagina 18):

● Prijs van het product
● Verkoopprestaties uit het verleden (sales 

velocity)
● Relevantie van de content
● Beschikbaarheid van het product

Hoe je al deze factoren het beste kan 
optimaliseren vertellen we in de volgende 
hoofdstukken.

Basis principe algoritme 
Amazon
Amazon is opgericht op basis 
van een verdienmodel met de 
missie om ‘s werelds meest 
customer-centric bedrijf te zijn 
waar klanten alle producten 
kunnen vinden die ze online 
zouden willen aanschaffen voor 
(is het streven) zo laag mogelijke 
prijzen.

Basis principe algoritme 
Google
Google is gebouwd op basis van 
wetenschappelijk onderzoek 
door academici, met de missie 
om alle informatie in de wereld 
universeel toegankelijk en 
bruikbaar te maken. 

AMAZON ECOSYSTEEM

Een écht andere aanpak
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AMAZON ECOSYSTEEM

Ook al zijn je producten goed
zichtbaar, je moet ten eerste
de buy box winnen om
omzet te genereren

De Buy box is het gedeelte van de productdetailpagina waar 
de knop ‘Add to cart’ zich bevindt. Als de consument de 
aankoop doet wordt er één verkoper getoond. De buy box 
kan slechts door één verkoper tegelijkertijd worden 
gewonnen.

Meer dan 90 procent van de verkochte producten op Amazon 
komen voort uit interacties met de buy box. Deze knop is 
daarom essentieel om groei te realiseren als retailer of brand. 
Heb je een vendor account, dan zal er ‘sold by Amazon’ staan. 
Wanneer je een Seller account hebt, zal de naam van je bedrijf 
er staan en handel je de order zelf af.

Uiteindelijk draait het er voor Amazon om dat klanten op een 
fijne en snelle manier producten kunnen kopen. Er zijn een 
aantal factoren die invloed hebben op wanneer jij wel of niet 
de buy box wint:

○ Prijs van het product moet competitief zijn.

○ Wanneer je gebruik maakt van Fulfillment by Amazon 
(FBA), is het voor Amazon uiteraard interessanter.

○ Jouw voorraad van het specifieke product.

○ Hoe snel je het product kunt verzenden.

○ Het aantal positieve reviews. 

Houd dus o.a. de verkoopprijs, voorraad en verzendtijd in de 
gaten van jouw eigen producten en de concurrenten. Je kan dit 
ook aanpassen door middel van automatische regels in een 
marketplace integratie platform zoals Channelengine.

17.     
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Bron: cpcstrategy.com

AMAZON A9-ALGORITME
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STRATEGISCH FUNDAMENT

De productdetailpagina’s van je producten 
klaarmaken voor de verkoop wordt ook wel  
‘retail readiness’ genoemd. Wanneer de 
producten die je op Amazon verkoopt als 'retail 
ready' worden beschouwd, betekent dit dat hun 
productdetailpagina's alle benodigde informatie 
bevatten voor een klant om een geïnformeerde 
aankoop te doen. Het doel hiervan is dus dat 
een klant direct de informatie krijgt die hij of zij 
nodig heeft voor een relevante en fijne 
gebruikservaring.

Retail readiness is het fundament waar alle 
producten op Amazon aan moeten voldoen. De 
eisen bestaan bijvoorbeeld uit het hebben van 
voldoende reviews, genoeg afbeeldingen van de 
juiste kwaliteit en voldoende voorraad. 

Het loont niet om met zoveel mogelijk producten 
direct live te gaan op Amazon en te hopen op 
sales. Als je met een klein aantal kwalitatieve 
productvermeldingen aanwezig bent, kun je 
echter al snel profiteren van Amazon’s traffic. Het 
advies is dan ook om Amazon gefaseerd op te 
zetten en gaandeweg producten toe te voegen. 

Leg de basis
voor groei met
retail readiness

Er zijn vele criteria waarmee rekening gehouden 
dient te worden als het gaat om het optimaliseren 
van productvermeldingen om uiteindelijk ‘retail 
ready’ te zijn. Deze criteria kun je in 6 categorieën 
verdelen waar we in dit hoofdstuk dieper op in 
zullen gaan:

1. Product titels, beschrijvingen 

& afbeeldingen

2. A+ Content (Enhanced Brand Content)

3. Prijs & Marge

4. Product Reviews

5. Voorraad & Logistiek

6. Buy-box Management

20.     



Retail Readiness

Elk product op Amazon krijgt een ASIN (Amazon 
Standard Identification Number) toegewezen. 
ASIN-nummers spelen een cruciale rol in het 
beheren van de productcatalogus op Amazon. 
Het ‘retail ready’ maken van iedere ASIN maakt 
je producten niet alleen makkelijker vindbaar 
voor bezoekers, maar beschermt je producten 
ook voor namaak. Houd bij het optimaliseren van 
iedere ASIN dan ook rekening met het volgende:

1. DUIDELIJKE PRODUCT TITELS, 
BESCHRIJVINGEN & AFBEELDINGEN
Voeg een aantal zoekwoorden en 
belangrijke informatie toe, zoals het merk 
en de productafmetingen, maar zonder te 
veel karakters te gebruiken, zodat de titel 
niet wordt afgebroken. Je belangrijkste 
productafbeeldingen moeten duidelijk 
worden weergeven op een witte 
achtergrond. Aanbevolen is ook om 
aanvullende afbeeldingen in hoge kwaliteit 
te uploaden die een gedetailleerd overzicht 
van het product of de unieke functies 
weergeven. Dit geldt uiteraard ook voor 
video’s.

HET STRATEGISCH FUNDAMENT

Het strategisch fundament
6 criteria

2. A+ CONTENT 
(ENHANCED BRAND CONTENT)
Op elke productdetailpagina is er 
onderaan ruimte om verrijkte 
productomschrijvingen, informatieve 
video's (alleen voor verkopers van een 
geregistreerd merk), en afbeeldingen 
weer te geven, zodat vragen worden 
beantwoord en je merk onder de 
aandacht wordt gebracht.

21.     



Retail Readiness

3. PRIJS & MARGE
Wanneer je jouw producten aanbiedt is niet 
alleen een competitieve prijs cruciaal om ze 
te verkopen, maar is het ook belangrijk dat 
de marges nog rendabel genoeg blijven voor 
zowel jou als Amazon.

Alleen voor retailers die gebruik maken van 
het vendor-model is het ook belangrijk dat 
een product winstgevend genoeg is om er 
reclame voor te maken. Als de marges te 
laag liggen voor Amazon zullen zij jouw 
producten niet aanmerking laten komen voor 
advertenties. Dit wordt bepaald door het 
verkoopteam van Amazon en wordt 
wekelijks herzien. 

4. PRODUCT REVIEWS
Amazon raadt aan om per ASIN minimaal 15 
reviews te hebben, om vertrouwen bij je 
potentiële klanten op te bouwen. Amazon 
hecht meer waarde aan producten die een 
beoordeling hebben van 3,5 ster of meer. 

Hoe beter de reviews, hoe groter het 
klantvertrouwen. Stuur daarom ook proactief 
aan bij je tevreden klanten om reviews voor 
je achter te laten 

HET STRATEGISCH FUNDAMENT

Het strategisch fundament
6 criteria

Slechte productscore
○ Kleine voorraad
○ Slechte beoordeling
○ Weinig reviews
○ Onvolledige 

productbeschrijving

Goede productscore
○ Gemiddelde 

beoordeling boven 3,5
○ Veel reviews
○ A+ Content
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HET STRATEGISCH FUNDAMENT

Het strategisch fundament
6 criteria 

Retail Readiness

5. VOORRAAD & LOGISTIEK
Bij online verkopen zijn voorraad en 
logistiek twee kritische succesfactoren. Een 
zo hoog mogelijke beschikbaarheid van 
producten, op het juiste moment en op de 
juiste plek en dan ook nog eens tegen zo 
laag mogelijke kosten, vereist een 
efficiënte en effectieve keten. Logistiek 
speelt ook een rol bij retail readiness.

Zorg ervoor dat producten op voorraad zijn 
en dat je voldoende voorraad hebt in 
periodes dat het volume zeer groot is op 
het platform. Denk hierbij aan 
seizoensgebonden volume of speciale 
dagen zoals Black Friday. Voor het inzetten 
van advertenties is het een vereiste dat de 
producten de laatste dertig dagen voorraad 
hebben gehad voordat je de campagne 
kunt starten.

Producten die consistent niet meer op 
voorraad zijn, kunnen de 
advertentiecampagnes, klantervaring en 
organische ranking op termijn negatief 
beïnvloeden.

6. BUY-BOX MANAGEMENT
Probeer met zoveel mogelijk 
producten uit jouw assortiment de 
buy-box te domineren. Bekijk de 
belangrijkste factoren om de buy box 
te winnen op pagina 17.

Zet je ook advertenties in op Amazon 
via sponsored product campagnes? 
Dan is het belangrijk om te weten dat, 
als er producten zijn waar je de buy 
box niet wint, de ASIN’s die 
meedraaien in de campagne 
automatisch worden gepauzeerd.

Als het de enige ASIN is in de 
campagne dan wordt de volledige 
campagne gepauzeerd. 

Echter, voor sponsored brand 
campagnes, blijven de advertenties 
wel live staan terwijl je als seller of 
vendor niet de buy box wint. 
Dit resulteert erin dat je marketing 
spend niets oplevert.
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dan je concurrent 
Hoger ranken

HOOFDSTUK 5.



HOGER RANKEN DAN JE CONCURRENT 

Op drie manieren je organische
zichtbaarheid vergroten

Je kunt de consument inspireren en verleiden tot een aankoop door verrijkte informatie, 
foto’s en video’s. De consument voorzien van relevante content kan op drie verschillende 
plekken zoals hieronder weergeven:

Productdetailpagina

Amazon store pagina’s

Enhanced brand content
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HOGER RANKEN DAN JE CONCURRENT

Organisch
ranken

Er zijn een aantal methoden om zelfs organisch 
meer zichtbaarheid en traffic richting je 
producten te genereren. Om dit te realiseren 
heb je achtergrondinformatie nodig over hoe 
zo’n platform in de basis is gevormd. 

Het geheim van het A9 algoritme komt voort uit 
een duidelijke kernwaarde: sales velocity. De 
directe en indirecte ranking factoren binnen 
Amazon zijn allen te herleiden naar dit begrip en 
houden sterk verband met het de hiervoor 
beschreven voorwaarden voor het winnen van de 
Buy Box.  

Zoals al eerder beschreven kijkt 70% van de 
Amazon bezoekers niet verder dan de eerste 
zoekresultaten pagina, het is dus van groot 
belang om de optimalisatie kansen te begrijpen 
die jouw product op die felbegeerde eerste 
pagina zichtbaar maken. 

De belangrijkste organische ranking factoren 
binnen Amazon kunnen worden onderverdeeld 
onder drie pijlers: 

1. Content relevantie

Het gebruik van de juiste en relevante keywords is 
een vereiste om überhaupt zichtbaar te zijn.

2. Klanttevredenheid. 

De missie van Jeff Bezos, oprichter van Amazon, 
was om een platform op te richten dat het meest 
'customer centric' platform van de wereld zou zijn. 
Logischerwijs hangt een groot deel van je succes 
op Amazon af van klanttevredenheid.

3. Conversie ratio

Amazon advertentie conversie ratio’s hebben 
directe invloed op de organische prestaties van 
dezelfde producten.
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Content relevantie

Relevantie omtrent content heeft met name 
betrekking op een productdetailpagina en staat 
of valt bij de energie die je hieraan besteedt.

Echter goed om hier te benadrukken dat het A9 
algoritme nog steeds zwaar hangt op het principe 
van matching aan relevante keywords. Het gebruik 
van het juiste en relevante keyword is een vereiste 
om überhaupt zichtbaar te zijn. Ook het gebruik 
van secundaire keywords binnen je product 
beschrijving dragen bij aan zichtbaarheid.

Er zijn meerdere elementen te optimaliseren 
waardoor de consument eerder geneigd zal zijn 
om voor jouw product te kiezen:

● Gebruiksvriendelijke titel

Gebruik de belangrijkste keywords en geef 
onderscheidende informatie over het product. Het 
doel hiervan is om de gebruiker te triggeren tot 
een klik. Veel adverteerders denken op Amazon 
nog 'keyword stuffing' te kunnen toepassen, maar 
ook Amazon verlangt net als Google naar 
kwalitatieve content voor de eindgebruiker.

HOGER RANKEN DAN JE CONCURRENT

Organisch ranken
3 belangrijke factoren

1
● Specificaties middels bulletpoints

Bulletpoints zijn een typisch element op de 
Amazon productdetailpagina. Dit is een van 
de eerste dingen die een klant zal zien op 
jouw pagina. Deze vormen een beknopt 
overzicht van de belangrijkste informatie en 
USP's van jouw product. Onderscheidende 
content ten opzichte van je concurrent is 
hierin heel belangrijk: geef informatie waar 
de consument op zit te wachten, maar jouw 
concurrent is vergeten te vermelden.
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HOGER RANKEN DAN JE CONCURRENT

● Productattributie

Ten slotte zijn goed ingevulde 
productattributen een voorwaarde voor 
zichtbaarheid. Filters worden veel gebruikt 
binnen het platform. Wanneer deze filter 
kenmerken niet worden gespecificeerd valt je 
product weg uit de zoekresultaten.

Door een goede balans te vinden tussen al 
deze elementen kun je de organische 
zichtbaarheid van je producten maximaliseren 
en hiermee ook de resultaten. 

● Productbeschrijving

De productbeschrijving is een belangrijke 
informatiebron vlak voor de aankoopbeslissing van 
de consument. Dit is je kans om dieper in te gaan 
op de ins en outs van je product en aan de slag te 
gaan met A+ content (alleen beschikbaar voor 
Registered Brand Owners).

● Kwalitatief goede afbeeldingen

Ook afbeeldingen zijn van groot belang. Het A/B 
testen van verschillende afbeeldingen helpt je te 
ontdekken welk type afbeelding de grootste 
impact heeft op het conversieratio van je 
producten. Belangrijk is om ook na te denken hoe 
de afbeeldingen in je gehele journey passen, dus 
inclusief social media, je eigen website, etc.

Organisch ranken
3 belangrijke factoren
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Klanttevredenheid

De missie van Jeff Bezos was om een platform op 
te richten dat het meest 'customer centric' platform 
van de wereld zou zijn. Logischerwijs hangt een 
groot deel van je succes op Amazon af van 
klanttevredenheid.

Klantreviews zijn een afspiegeling van de waardering 
van klanten voor jouw product, maar zijn binnen het 
platform vooral een belangrijke voorspellende factor 
om in te schatten hoe groot de kans is dat een 
product goed zal converteren. 

Wanneer je nieuwe producten op Amazon plaatst, 
zou je energie dan ook zeker uit moeten gaan naar 
het verzamelen van klantreviews. Waarom? De 
aantallen en kwaliteit van je reviews speelt een grote 
rol in het winnen van de buy box. 

Lever perfecte service
Metrics die iedere retailer/brand op Amazon in de 
gaten dient te houden zijn de zogenaamde 'account 
health' metrics. Het leveren van defecte orders of 
bijvoorbeeld een te late bezorging hebben invloed 
op de gezondheid van je account. Heb je deze 
zaken niet op orde? Dan loop je zelfs het risico om 
verbannen te worden van het platform, en opnieuw 
binnenkomen is dan vrijwel onmogelijk. 

Dit kan natuurlijk ook in je voordeel werken: wanneer 
je aan de minimumeisen voldoet, maar je doet het 
beter dan je concurrenten, kan dit een ranking 
voordeel betekenen. Het streven naar een 
excellente klantervaring is daarom cruciaal voor een 
succesvolle toetreding tot Amazon.

HOGER RANKEN DAN JE CONCURRENT

2
Organisch ranken
3 belangrijke factoren
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Conversie ratio

Opvallend binnen Amazon is dat paid en organic 
elkaar kunnen versterken. Zo kunnen 
bijvoorbeeld Amazon Ads conversie ratio’s van 
invloed zijn op de organische prestaties van 
dezelfde producten: als producten het betaald 
goed doen, is er voor het platform genoeg reden 
om aan te nemen (voorspellende factor) dat dit 
product ook organisch een succes zal zijn.

Ook prijs is een belangrijke bepaler van succes. 
Een lagere prijsstelling innemen ten opzichte van 
je concurrent kan leiden tot meer kans om 
getoond te worden op de eerste pagina, vooral 
wanneer het product een zekere 
verkoopgeschiedenis heeft opgebouwd. 

Verder kan een duidelijk productaanbod naar je 
klanten op de productdetailpagina, zoals de 
verschillende kleuren waarin je een product 
aanbiedt, veel impact maken op het conversieratio 
wanneer consumenten gerichter kunnen kiezen.

Het continu monitoren van de prijsstellingen van je 
concurrenten is dus een vereiste. Gelukkig is er 
slimme tooling op de markt die in een dergelijke 
biedingsstrijd real-time bijvoorbeeld je minimum 
vereiste marge kan veiligstellen. 

Echter, wie denkt dat Amazon een wedstrijd is om 
wie de laagste prijzen hanteert heeft het mis. Zoals 
eerder gesteld zijn er meerdere factoren die leiden 
tot organisch succes op Amazon.

3

HOGER RANKEN DAN JE CONCURRENT

Organisch ranken
3 belangrijke factoren
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doelgroep targeten
Gericht de

HOOFDSTUK 6.



De belangrijkste stap is gezet om je producten 
toe te voegen op de pagina’s van Amazon. Echter 
begint het competitieve spel dan pas, je wilt 
beter zichtbaar zijn dan je concurrent en meer 
verkeer en omzet genereren. 

Door het competitieve landschap is het vrijwel niet 
meer mogelijk om je omzet en marktaandeel te 
verhogen zonder het inzetten van advertenties. 
Vandaar dat we wat interessante insights op een 
rijtje zetten om dit mee te nemen in je strategie en 
forecast

Bezoekers 

Bij de traditionele zoekmachines zoals Google 
wordt de zoekresultatenpagina steeds meer 
gevuld met advertenties. Deze ontwikkeling is ook 
gaande op de marketplace Amazon waar steeds 
meer verkeer richting productdetailpagina’s 
afkomstig is van advertenties.

Op dit moment is dit 11% van het volledige verkeer 
binnen het platform, en als je de trend volgt van de 
afgelopen jaren zal dit alleen maar gaan 
toenemen.

GERICHT DE DOELGROEP TARGETEN

Inspireren & verleiden
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Doordat je advertenties inzet zijn je producten 
veel beter zichtbaar en kun je een veel breder 
publiek aantrekken. 

De reden dat bezoekers naar een online 
marketplace gaan is omdat ze op zoek zijn naar 
een product,. De koopintentie is dus enorm hoog.

Het is zodoende heel interessant om bezoekers 
tijdens het winkelen te inspireren en te verleiden 
voor jouw eigen producten, terwijl ze misschien op 
zoek waren naar naar een product van de 
concurrent. 

Het is op de meeste marketplaces mogelijk om 
juist deze interessante doelgroepen te targeten 
om extra verkeer te sturen richting je producten en 
hiermee het aantal sales te verhogen. 

Zodra de basis voor de ‘retail readiness’ gelegd is, 
kun je de performance een boost geven door te 
investeren in onder andere search & display 
advertenties. Wanneer je als retailer of brand 
advertenties inzet, zullen je producten uiteindelijk 
organisch ook beter zichtbaar worden. Dit 
betekent dus dat je product zichtbaarheid zal 
stijgen en beter presteren.

Door traffic, sales en de hoeveelheid positieve 
recensies te verhogen, zal de organische ranking 
van een merk verbeteren en verduurzaamd 
worden, wat essentieel is voor succes op het 
platform. 

GERICHT DE DOELGROEP TARGETEN

Waarom wil je
adverteren?

Up sell & Cross sell

Targeten van brand keywords of 
hoge prioriteit ASINs met je eigen 
producten om concurrenten weg 
te houden. 

Targeten van non-brand, upper-funnel 
zoekwoorden of targeten van relevante 
categorieën en interesses.

Targeten van brand keywords of hoge 
prioriteit ASIN’s met bestverkochte of 
complementaire ASIN’s.

Targeten van zoekwoorden van 
concurrenten of producten met 
bestverkochte of complementaire 
producten

Pak verkeer van concurrenten

Verkrijgen nieuwe klanten

Beschermen van je merk
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Purchase intent

Consideration

Care 

Awareness

DSP: 
In-market & lifestyle

DSP: 
Retargeting

Ad Console: 
Sponsored Brands

Ad Console: 
Product display ads 

& Sponsored 
products

Wat zijn de meest voorkomende 
advertentietypes en hoe maak je jouw 
campagnes echt succesvol? Hier laten wij zien 
hoe je nog meer zichtbaarheid voor jouw 
producten creëert en je sales een extra boost 
kunt geven via dit platform.

Het is mogelijk om drie soorten search 
advertenties in te zetten: sponsored brand ads, 
sponsored product ads en product display ads. 
Ieder advertentietype komt terug op een andere 
plek en heeft zijn eigen voor- & nadelen. Het 
creëren van deze advertenties kan via de 
advertising console van Amazon. 

GERICHT DE DOELGROEP TARGETEN

Waarom wil je
adverteren?

Daarnaast is het ook mogelijk om display en video 
ads in te zetten via de DSP van Amazon. Amazon 
DSP is een platform waarmee adverteerders 
display- en videoadvertenties programmatic in 
kunnen kopen om daarmee heel gericht de 
consument visueel te kunnen bereiken. Amazon 
DSP is beschikbaar voor zowel adverteerders die 
producten op Amazon verkopen als degenen die 
dat niet doen. 

De juiste boodschap op het juiste moment aan de 
juiste doelgroep tonen. Hier draait het allemaal om 
als je advertenties gaat inzetten via Amazon. Zie 
hieronder een overzicht welke advertentie het 
beste past in de customer journey van de klant. In 
het volgende hoofdstuk gaan we dieper in op alle 
advertentie formats.

Consideration

Purchase Intent

Action

Care
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Search advertenties

1.

2.

soorten ads
Verschillende 

Search advertenties

● Sponsored product ads

● Sponsored brand ads

● Product display ads

Display & video advertenties (DSP)

● Doelgroep mogelijkheden

● Advertentie formats

● Rapportages & attributie op Amazon DSP
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VERSCHILLENDE SOORTEN ADS

Paid media
targeten met search advertenties

Ben je als retailer of brand al aangesloten op een marketplace, maar blijft je 
bereik achter op dit platform? Op de meeste marketplaces zoals Amazon kun je 
gebruik maken van drie verschillende advertentietypen: sponsored product 
ads, sponsored brand ads en/of product display ads.

Sponsored product ads Sponsored brand ads

Product display ads
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VERSCHILLENDE SOORTEN ADS

Sponsored 
Product Ads

Het is mogelijk om drie soorten advertenties in te zetten om 
een betere zichtbaarheid van je producten te realiseren, 
namelijk: sponsored brand ads, sponsored product ads en 
product display ads. Ieder advertentietype komt terug op een 
andere plek en heeft zijn eigen voor- & nadelen.

Waar ziet de consument Sponsored product ads?
Sponsored products ads zijn het meest gebruikte 
campagnetype. Deze advertenties zullen op 
verschillende locaties zichtbaar zijn, waarbij ze 
voornamelijk aan de boven- en onderkant van de 
zoekresultatenpagina te zien zijn. En misschien 
nog niet opgemerkt, maar ook op de 
productpagina komen deze advertenties terug.

Wat zijn de kosten van sponsored product ads?
Sponsored product ads worden van de drie 
advertentietypes het meest vertoond. Van je totale 
budget zien we dat er gemiddeld 65% van het 
budget richting sponsored product ads gaat.

Budgetaandeel sponsored product ads

Wanneer een bezoeker op de sponsored product 
ad klikt zal het ongeveer € 0,30 kosten, uiteraard 
wel afhankelijk van de branche en het segment.

Hoe kan je de consument targeten?
Je kan de doelgroep targeten op drie 
verschillende manieren. Enerzijds op de 
zoektermen waar consumenten op zoeken, wat je 
als adverteerder veel controle geeft. Je kunt 
namelijk zoektermen toevoegen en uitsluiten. 
Daarnaast kun je ook specifiek targeten op 
producten of categorieën, maar ook gebruik 
maken van automatische targeting door Amazon. 

65%
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VERSCHILLENDE SOORTEN ADS

Sponsored 
Product Ads

Bouw campagnes op om alle productcategorieën 
af te dekken en maak hierbij onderscheid in brand 
en non-brand verkeer. Doe hierbij uitgebreid 
onderzoek naar de zoekopdrachten van de 
potentiële klanten van je merk en pas deze 
insights toe in je campagnestructuur. 

Het is tevens mogelijk om de campagne in te 
stellen op automatische targeting. Als je 
automatische targeting instelt zal Amazon 
keywords en producten targeten die relevant en 
vergelijkbaar zijn met de producten waarmee je 
adverteert. Je hebt geen invloed op welke 
zoektermen of producten dan uiteindelijk worden 
getoond. De enige controle die je hebt is om 
zoektermen uit te sluiten die voor jou de minste 
waarde toevoegen. 

Bij het kiezen voor het automatisch targeten van je 
campagne adviseren wij om wekelijks het 
zoektermen rapport uit te draaien en deze insights 
te gebruiken voor je uitsluitingslijst.  

Key takeaways sponsored product ads
● Gebruik handmatige targeting om meer 

controle en efficiëntere resultaten te 
bereiken, als er een passende 
gedetailleerde zoekwoordenlijst is.

● Maak gebruik van rapporten voor 
zoekopdrachten om nieuwe zoekwoorden 
te vinden en/of uit te sluiten. 

● Test de biedstrategieën en verschillende 
aanpassingen om erachter te komen welke 
combinatie voor jou het beste resultaat 
oplevert.

65%
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VERSCHILLENDE SOORTEN ADS

Sponsored 
Brand Ads

Sponsored Brand Ads is het meest opvallende ad format van 
Amazon wat je waarschijnlijk al eens hebt gezien bovenaan 
de zoekresultatenpagina.

Waar ziet de consument Sponsored brand ads?
Sponsored brand ads zijn van alle campagnetypes 
het meest prominent zichtbaar. Om deze te 
gebruiken, moet je een verkoper met brand 
registry zijn of gebruik maken van het 
vendor-model. Deze advertenties komen als 
banneradvertenties terug en voornamelijk aan de 
bovenkant van de zoekresultatenpagina of in de 
footer. Waar de sponsored product ads zich meer 
focussen op het lower funnel verkeer zijn de 
sponsored brand ads uitermate geschikt om 
potentiële klanten kennis te laten maken met je 
merk.

Ze bestaan uit een kop van 50 tekens, een 
afbeelding (vaak een logo of sfeerbeeld) en drie 
lege plekken voor productafbeeldingen. Dit houdt 
in dat er altijd minstens drie ASIN's op voorraad 
moeten zijn om de advertentie te kunnen tonen. 

Budgetaandeel sponsored brand ads

Wat zijn de kosten van sponsored brand ads?
Van je totale budget zien we dat er gemiddeld 
ongeveer 25% van het budget richting sponsored 
brand ads gaat. Voor merken die meer 
zichtbaarheid willen genereren loont het om hier 
meer budget in te investeren.  De kosten voor dit 
advertentietype zijn variabel en zo kun je zelf 
bepalen hoeveel je hiervoor wilt uitgeven. Hoe 
competitiever je bod is, des te beter je plaatsingen 
zullen zijn. 

Wanneer er op de advertentie wordt geklikt, 
worden bezoekers automatisch doorverwezen 
naar een Amazon-pagina met daarop een lijst met 
de geadverteerde ASIN's, een Amazon store page 
in jouw beheer of, indien beschikbaar, een custom 
URL. 

65%

25%
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VERSCHILLENDE SOORTEN ADS

Sponsored 
Brand Ads

Hoe kan je de consument targeten?
Via deze manier van adverteren zijn er twee 
mogelijkheden om je potentiële klanten te 
targeten. Net als bij de sponsored product ads is 
het mogelijk om via zoekwoorden plaatsingen in te 
kopen. Daarnaast is het door het selecteren van 
productcategorieën of van individuele producten 
mogelijk om je publiek te bereiken met jouw 
branded ads. 

Key takeaways sponsored brand ads
● Definieer je doelen / KPI’s die je wilt 

behalen met het gebruik van sponsored 
brands ads. 

● Target relevante zoekwoorden. Neem hier 
ook learnings mee vanuit je sponsored 
products ads campagne.

● Analyseer je resultaten o.b.v. de plaatsing 
binnen Amazon en vertaal dit naar 
optimalisaties binnen je campagnes. 

● Zet A/B testen op om je CTR te verhogen. 
● Verander per A/B test slechts 1 variabele 

om resultaten zuiver te houden. Test 
bijvoorbeeld of je Amazon store beter 
presteert dan een eigen landingspagina. 
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VERSCHILLENDE SOORTEN ADS

Sponsored
Product Display Ads

Product display ads is het ad format waar het minst aan te 
optimaliseren valt, maar wel heel krachtig is door de 
mogelijkheden.

Waar ziet de consument product display ads?
Ze verschijnen onder de buy button op 
productdetailpagina's, rondom zoekresultaten, op 
de klant review pagina's en bovenaan de 
aanbiedingspagina.

Het zijn display advertenties op CPC basis die de 
zichtbaarheid van de detailpagina van je product 
kunnen vergroten en die zelfs de producten van je 
concurrent kunnen targeten. Van dit type 
advertenties hoef je geen hoge aantallen 
conversies te verwachten, echter is het wel een 
handige manier om je producten onder de 
aandacht te brengen bij in-market gebruikers.  
Volgens ons is dit dus altijd een wenselijke 
toevoeging aan je marketing activiteiten op 
Amazon.

Budgetaandeel product display ads

Wat zijn de kosten van product display ads?
Van je totale budget gaat ongeveer 10% richting 
product display ads. De cost per click ligt voor dit 
ad format ver uit elkaar dus hier kunnen we geen 
gemiddelde van geven.

Hoe kan je de consument targeten?
Hoewel sponsored product ads en sponsored 
brand ads zoektermen targeten, gaat het bij 
product display advertenties om het targeten van 
vergelijkbare producten, relevante categorieën of 
interessegroepen.

65%

25%

10%
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VERSCHILLENDE SOORTEN ADS

Sponsored 
Product Display Ads

Het advies bij deze campagnes is om altijd klein te 
beginnen en bij goede resultaten en het behalen 
van je target langzamerhand op te schalen.

Definieer enkele topproducten waarvan je 
verwacht dat mensen daar snel op klikken en 
gebruik deze om gerichte advertenties te tonen 
gekoppeld aan op zowel jouw eigen producten als 
die van de concurrent. 

Key takeaways product display ads
● Kies enkele van jouw topproducten om 

potentiële klanten mee te retargeten. 
● Bepaal welke producten vergelijkbaar zijn 

aan jouw assortiment en target deze 
gericht met jouw alternatieven.

● Vertoon display ads met complementaire 
producten op jouw eigen producten om 
zowel synergie te stimuleren als 
concurrenten weg te houden. 

Ad placement

Targeting

Beschikbaar 
voor

Sponsored brand ads Product display ads Sponsored product ads

Plek in de 
funnel

Landingspagina

Bovenkant en onderkant  
van de 
zoekresultatenpagina,
Inline zoekresultaten (app)

Zoekwoorden
Product & categorie 
targeting

Vendors & sellers

Top

Amazon store pagina
Productlijstpagina
Custom url (vendors)

Voornamelijk de 
productdetailpagina

Product & categorie 
targeting 
Gebaseerd op 
interesses

Vendors

Bottom

Productdetailpagina

Rechter zijkant en
boven/beneden 
zoekresultatenpagina

Automatisch o.b.v. content
Manueel o.b.v. 
zoekwoorden, ASIN, 
product categorie

Vendors & sellers

Midden

Productdetailpagina
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DISPLAY & VIDEO ADVERTENTIES

1.

2.

soorten ads
Verschillende 

Search advertenties

● Sponsored product ads

● Sponsored brand ads

● Product display ads

Display & video advertenties (DSP) 

● Doelgroep mogelijkheden

● Advertentie formats

● Rapportages & attributie op Amazon DSP
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DISPLAY & VIDEO ADVERTENTIES

Paid media
targeten met display & video 

Amazon heeft een eigen demand side platform (DSP). Je kunt je doelgroep bereiken via display 
en video advertenties op zowel het Amazon platform als daarbuiten. Je kunt programmatic 
advertenties inkopen op bijvoorbeeld nu.nl of telegraaf.nl maar ook op IMDb waar Amazon de 
eigenaar van is. De DSP van Amazon is heel interessant omdat de data die voortvloeit uit de 
marketplace beschikbaar is om op te targeten. Je kan o.a. targeten op productcategorieën die 
consumenten hebben bezocht of waar ze iets gekocht hebben. 

advertenties

Video ads (Amazon platform)

Display ads (Amazon platform) Display ads (Amazon netwerk 
IMDb)

Display & video ads (Amazon 
devices)
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DISPLAY & VIDEO ADVERTENTIES

Demand
Side Platform

Amazon DSP is een andere betaalde tool om op 
grote schaal potentiële klanten te kunnen 
bereiken met display en video ads. Vaak bouwt 
deze verder op een zoekstrategie waarbij 
gebruikers doorverwezen worden naar 
kant-en-klare productomschrijvingen.

Adverteerders beschikken met Amazon DSP over 
een grote verscheidenheid aan targeting- en 
doelgroepopties. Deze variëren van redelijk 
standaard DSP-targeting, zoals domein en 
publisher targeting, tot verfijnde oplossingen 
waarbij de data van Amazon en door de 
adverteerder verzamelde data, ten volle worden 
benut. 

In overeenstemming met een people-based 
marketingstrategie, wordt binnen het Amazon DSP 
gebruik gemaakt van log-in data om 
gebruikersactiviteit cross-device te volgen. 
Hierdoor kunnen gebruikers op verschillende 
schermen worden bereikt met de meest relevante 
advertenties. 

Door het koppelen van DMP data is Merkle in staat 
de mediaboodschap op verschillende 
advertentieplatformen en de owned platformen 
van de adverteerder op een effectieve manier te 
synchroniseren, terwijl advertenties worden 
uitgeleverd op het exclusieve netwerk van 
Amazon. Hierdoor kan Merkle een beter 
mediabereik en betere prestaties leveren voor 
haar opdrachtgevers.

Basis parameters en targeting
Met behulp van deze niet-doelgroepgerichte 
targeting elementen kunnen adverteerders kiezen 
waar en wanneer ze potentiële klanten willen 
bereiken. Voorbeelden hiervan zijn geografische 
targeting, domein targeting en de mogelijkheid om 
te adverteren op specifieke tijdstippen of 
weekdagen.

Wanneer getarget wordt op domeinen buiten het 
Amazon netwerk is een pre-bid koppeling met 
DoubleVerify’s pre-bid brand safety technologie 
beschikbaar. Hiermee kan voorkomen worden dat 
wordt geadverteerd rondom content die niet 
aansluit bij de merkrichtlijnen van de adverteerder. 

65%
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DISPLAY & VIDEO ADVERTENTIES

Doelgroep
mogelijkheden

Amazon heeft een breed spectrum aan doelgroep oplossingen en biedt deze data zonder 
kosten aan in de console om op te targetten. Je betaalt alleen de gebruikelijke CPM 
mediakosten.

In-market 
Deze segmenten bestaan uit gebruikers waarvan 
het online gedrag aangeeft dat ze op zoek zijn 
naar bepaalde productgroepen. Voorbeelden 
hiervan zijn actieboeken, avontuurlijke boeken, 
dvd-spelers en koffiemachines.

Levensstijl 
Deze segmenten bestaan uit klanten waarvan hun 
winkelgedrag aangeeft dat ze zich in een 
bepaalde levensfase bevinden of interesse 
hebben in een bepaalde productcategorie. 
Voorbeelden hiervan zijn carrière georiënteerde 
personen, ouders met baby's en luisteraars van 
audioboeken.

Leeftijdsgroepen
Stelt adverteerders in staat gebruikers te bereiken 
die in een bepaalde leeftijdscategorie vallen, zoals 
18-25 jaar, 41-45 jaar, enzovoorts. Leeftijdsgroepen 
onder de 18 jaar kunnen niet specifiek worden 
getarget.

IMDb 
Deze doelgroepsegmenten bestaan uit gebruikers 
die specifieke filmpagina’s, filmgenres of 
personenpagina’s hebben bezocht op IMDb. Deze 
doelgroepen zijn uitermate waardevol voor 
adverteerders in de entertainment-industrie en 
stellen deze adverteerders in staat de fanbase van 
specifieke films, filmgenres of acteurs te bereiken.    

Segmenten op basis van website gedrag
Bestaat uit gebruikers die specifiek hebben geklikt 
op een productcategorie in het dropdown menu, 
links in de Amazon zoekbalk. 
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Doelgroep
mogelijkheden

Op pixel gebaseerde doelgroepen
Deze doelgroepen worden gemaakt aan de hand 
van de pixels op de website van de adverteerder. 
Op pixel gebaseerde doelgroepen zorgen ervoor 
dat adverteerders eerdere bezoekers en klanten 
van een website kunnen bereiken. Deze vorm van 
targeting vormt vaak een effectieve strategie.

CRM groepen (gahashde gegevens) 
Adverteerders hebben de mogelijkheid lijsten met 
e-mailadressen of mobile ID’s gehashed in te laden 
in het Amazon DSP. De gebruikersinformatie wordt 
anoniem gekoppeld aan de database van Amazon, 
waardoor de adverteerder in staat is deze 
gebruiker te bereiken middels de DSP.

DMP doelgroepen
Deze doelgroepen zijn beschikbaar voor 
adverteerders die werken met een data 
management platform (DMP). Deze adverteerders 
kunnen doelgroepen vanuit het DMP koppelen aan 
hun campagnes in het Amazon DSP. Wijzingen in 
het DMP worden dagelijks automatisch bijgewerkt 
in de DSP.  

Lookalike doelgroepen 
Amazon stelt adverteerders in staat doelgroepen 
te bereiken met dezelfde karakteristieken als een 
segment op adverteerdersniveau (pixel, DMP, 
CRM). Hiervoor maakt maakt Amazon gebruik van 
een eigen matching algoritme. Door het gebruik 
van Lookalike doelgroepen kunnen gebruikers 
worden bereikt die behoeften en interesses delen 
met een al bestaande doelgroep. 

ASIN-doelgroepen en merkdoelgroepen 
Amazon maakt gebruik van ASIN-nummers 
(Amazon Standard Identification Number) om al 
haar producten te identificeren en categoriseren. 
Adverteerders die producten verkopen op Amazon 
kunnen gebruik maken van doelgroepen met 
gebruikers die de door hen aangeboden 
producten of merken hebben bekeken, gekocht of 
hiernaar hebben gezocht. 

Doelgroep oplossingen - Key takeaways
Overlap Reports kunnen nu direct via de interface 

worden verkregen dankzij het combineren van de 

doelgroepen van de adverteerder en Amazon's 

eigen segmenten. Door hier gebruik van te maken 

kunnen adverteerders inzicht krijgen in welke 

beschikbare doelgroepen sterk lijken op hun eigen 

doelgroeplijsten.

Amazon heeft een breed spectrum aan doelgroep oplossingen en biedt deze data zonder 
kosten aan in de console om op te targetten. Je betaalt alleen de gebruikelijke CPM 
mediakosten.
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Advertentie 
formats

De Amazon DSP biedt veel creatieve mogelijkheden om de gebruiker te inspireren en te verleiden 
tot een aankoop. We bespreken de verschillende ad formats in dit hoofdstuk.

Creatives kunnen worden gehost op Amazon of 
via een externe ad server. De keuze voor het 
meest geschikte platform zal grotendeels 
afhangen van de beschikbare creatieve 
middelen, de klant (Amazon-verkoper of niet) en 
het soort inventaris. 

Er zijn vier verschillende soorten creative formats:

AFBEELDING
Standaard afbeelding die kan worden geüpload op 
de DSP en wordt vanaf hier ook toegepast.

THIRD-PARTY
Grote mediabestanden, zoals HTML5, worden 
herleid vanaf een aparte ad server.

VIDEO
Video bestanden kunnen worden geüpload in de 
DSP of kunnen worden geserveerd vanuit een 
externe ad server.

DYNAMISCHE E-COMMERCE
Creatief format dat gebaseerd is op een specifieke 
ASIN en hieraan gekoppeld is.

Dynamische E-commerce advertenties van 
Amazon
Dit is een populaire en aanbevolen keuze voor 
adverteerders die producten verkopen via 
Amazon. De banners beschikken over een native 
element waarbij ze aansluiten bij de content van 
Amazon. De uitingen kunnen in slechts een paar 
klikken zonder bijkomende kosten worden 
gemaakt. Hierbij worden automatisch diverse 
productelementen, zoals beoordelingen en 
kortingsacties, in de uiting opgenomen. 

Adverteerders kunnen een zelf ontworpen 
afbeelding of standaard afbeelding van de 
productpagina kiezen, en advertenties worden 
automatisch geoptimaliseerd om de campagne 
doelstellingen te behalen.
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Rapportages
& attributie op Amazon DSP

Rapporteren op Amazon DSP is eenvoudig en rapportages zijn direct 
beschikbaar in de interface.

Rapportages op amazon DSP

Er zijn zes verschillende rapportages beschikbaar 

om te voldoen aan de verschillende eisen van 

adverteerders. Het Performance Report wordt het 

meest gebruikt, dit rapport geeft een overzicht van 

de campagneresultaten op een vooraf bepaald 

niveau (bijv. dat van een adverteerder of 

campagne). 

Attributie rapportages

Het Amazon DSP ondersteunt cross-device 

attributie. Hierbij kunnen conversies worden 

toegekend aan een advertentie, zelfs wanneer 

deze advertentie op een ander apparaat is 

vertoond dan het apparaat waarop de conversie 

plaatsvindt. Voor deze functionaliteit gebruikt 

Amazon de data van ingelogde gebruikers. Voor 

het toekennen van conversies wordt er binnen 

Amazon een conversie window aangehouden van 

14 dagen. 

Het platform benadert attributie op een 

dynamische manier, mede omdat Amazon onlangs 

de MRC-norm voor zichtbaarheid heeft 

aangenomen voor conversie-attributie. Dit houdt in 

dat Amazon alleen conversies toekent aan 

zichtbare impressies, waarbij impressies als 

zichtbaar worden aangemerkt wanneer minstens 

50% van de pixels gedurende ten minste één 

seconde te zien zijn geweest. 

Terwijl Amazon er alles aan doet om de 

betrouwbaarheid van hun display-attributie te 

verbeteren, biedt het platform nog geen oplossing 

voor cross channel-attributie. Als gevolg hiervan 

kunnen conversies binnen het platform niet 

ontdubbeld worden tussen search en display. 

Voor adverteerders kan Merkle, dankzij het 

opzetten van krachtige attributiemodellen via 

Campaign Manager en/of Google Analytics 360, 

echter een sterke oplossing bieden om erachter te 

komen hoe Amazon advertenties en advertenties 

uit andere systemen elkaar ondersteunen. Tevens 

kan via deze systemen op een correcte wijze 

waarde worden toegekend aan impressies en 

klikken op verschillende advertenties.  
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Om een bedrijf in de wereld van Amazon te laten 
groeien, is er inzicht nodig in de onderlinge 
verbondenheid van productstrategieën, 
marketingkanalen en logistieke elementen die 
ten grondslag liggen aan de volledige werking 
van jouw bedrijf. 

Door een basisniveau van retail readiness te 
bereiken, ben je klaar voor betaalde 
media-ondersteuning, waarmee het momentum 
wordt gecreëerd dat nodig is om de commerciële 
mogelijkheden op Amazon te maximaliseren. 

Over Merkle
Merkle Nederland is ‘the people-based agency’. 
Onderdeel van een wereldwijd opererend 
performance marketingbureau. Merkle helpt de 
beste bedrijven vooruit met campagnes, services 
en producten waar échte mensen centraal staan. 
Dat is people-based marketing. In Nederland 
werken ruim 325 frisse denkers en slimme 
doeners in Amsterdam, Breda en Rotterdam. Het 
bedrijf is onderdeel van Dentsu Aegis Network.

Bij Merkle weten we alles over betaalde en 
organische media en beschikken we over de 
kennis en ervaring om deze onderdelen te 
optimaliseren voor marketeers en merken. Om 
meer te weten te komen over Merkle en onze 
manier van werken, kun je onze website bezoeken

Wil je meer weten over het succesvol inzetten van 
Amazon voor jouw business? Neem dan contact op 
met de auteur Ted Hartkamp of  vul ons 
contactformulier in.

OVER MERKLE 

Word ook 
onze partner
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