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bron: IAB / Deloitte
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https://youtu.be/1NS0Z8jV7Jcvideo: Nicolaas company pitch:



Online

video

advertising

layering
(overlay):

een video-advertentie
die tijdens het vertonen

van videocontent, als
laag over de video heen

wordt getoond

companion ad:
display ad, veelal

langszij een instream of
overlay video ad;

blijft ook na afloop van 
de video ad in beeld om

geclickt te wordentake-over:
video ad die tijdelijk
de hele videospeler 

overneemt, waardoor de
feitelijke videocontent

niet zichtbaar is
(met grote kans

op irritatie)

sponsoring /

sponsored content:
een vorm van native 
video ad, waarbij de

nadruk ligt op 'naadloos'
informeren, en wel op

gesponsorde wijze
('powered by',

 e.d.)

instream &

outstream video ads:
video advertenties in en
rondom videocontent;

>>

skinning:
het grafisch customizen
van de videospeler, bv.
aanpassing van logo's, 
bedieningsknoppen e.d.

 naar eigen huisstijl

online video advertising,
diverse mogelijkheden
(bron: Patrick Petersen)
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video content

pre-roll

ad break

mid-roll

ad break

post-roll

ad break

video contentad-3 ad-5ad-1 ad-4

bumper

ad-6ad-2

AD ADAD
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pre-, mid- en post-roll online video advertising, met bumper 

14

ONLINE MARKETING / 15

Online video en vloggen

15

ONLINE MARKETING / 15

Online video en vloggen



16

ONLINE MARKETING / 15

Online video en vloggen

https://youtu.be/XRik3h5M-qUvideo: Boursin in de koelkast:

http://www.raptmedia.com/customers/philips-designed-play-drives-
mobile-video-engagement/

video: Philishave one click:
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SEE

THINK

DO

CARE

bekendheid creëren,

eerste contact

overweging,
klant erkent behoefte

aankoop / transactie

vindt plaats

klantenbehoud

en -uitbouw
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5-R model van online-succes
(bron: Patrick Petersen)

relevantie:
timing, vorm en

gerichtheid van content;

bijv.: is content wel aan

juiste prospects

gericht?
retentie:

mogelijkheid om via

herhaling van content 

of boodschap, deze

beter te laten onthouden

om relatie (en 

conversie) op en uit

te bouwen

reactie &
rendement:

mate van reactie en

interactie, en in welke

mate gewenste acties

en resultaten worden

bereikt

rich(ness):
in welke mate content

 of boodschap direct de 

behoefte van de 

gebruiker vervult,

waardoor gewenste

conversie kan

ontstaan 

conversie
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M 5R-model, gericht op online video advertising: 
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M 5R model van (online) succes:
    F toegespitst op online video advertising:
        G relevantie: dient zeer hoog te zijn; de relevantie
            van de boodschap versterkt de virale kracht van
            de gehele video;
        G retentie: gaat hier hand in hand met relevantie;
            zonder relevantie zal herhaling snel vervelen; 
        G rich(ness): een boodschap, relevant passend bij
            de hoofdvideo, wordt versterkt qua plaatsing en
            boodschap; 
        G reactie & rendement: bij online video nog vrij
            laag; rendement kan vooral bestaan uit
            branding en verspreiding van de boodschap (dat
            traag en stroef kan verlopen).


