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MOBILE IN 2018
Mobile first
We zagen mobile groeien van ’extraatje’ bij digitale
campagnes tot het instrument dat als eerste wordt ingezet,
waarna de rest van de kanalen volgt. Mobile advertising is
relevanter dan ooit tevoren.
In dit whitepaper vind je de tien meest interessante trends
op het gebied van mobile advertising voor 2018.
Met de meeste van deze trends kun je direct aan de slag,
een deel nodigt uit tot meer strategisch denkwerk.
Met dit whitepaper ben je klaar voor een mobile first 2018!

Diederick Ubels, CEO bij MobPro
@DiederickUbels
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VIDEO & GIF
CROSSPLATFORM VIDEO
In 2018 groeit video advertising ongehinderd door. De verwachting is dat het
aandeel van de totale online advertising investering die wordt besteed aan video
stijgt met 49%. Ook wordt verwacht dat volgend jaar meer dan twee derde van de
video’s mobiel geconsumeerd wordt.¹ Dankzij dit soort ontwikkelingen neemt video
een steeds centralere rol in op veel mobile platforms.
Elk van deze platforms kent zijn eigen context en videomogelijkheden. Zo past bij
Snapchat en Instagram een verticaal formaat, Facebook een square en tussen de
content van een nieuwsapp bijvoorbeeld een half page formaat. Wil een marketeer
impact maken met zijn videoadvertentie op de verschillende platforms waarop de
doelgroep te bereiken is, dan moet hij in 2018 deze crossplatform-manier van
denken al toepassen tijdens de productie van de video. Zowel in de manier waarop
de boodschap wordt overgebracht, als bij de vormgeving. Beelden worden
gemaakt voor, of ten minste met in gedachten houdend, de smartphone:. Denk aan
de lengte, het formaat en de data die beschikbaar is met mobile advertising, zoals
de app waar een advertentie draait of de locatie van een smartphone. De tijd van
klakkeloos beeldmateriaal overnemen van televisie naar smartphone is voorbij. De
meest succesvolle campagnes worden nu al vanuit de mobile first gedachte
gemaakt.
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GIF-CULTUUR
In 2018 wordt de geanimeerde GIF een populair formaat voor advertenties. GIF’s passen
bij de focus op bewegend beeld, als een bijna hybride vorm van video en statische
afbeeldingen. Het bestandsformaat bestaat al sinds 1987, maar is nu uitgegroeid tot een
heuse cultuur. Niet langer alleen te vinden in chats en listicles: dit jaar worden GIF’jes ook
een graag gezien advertentieformaat. Hierbij gaat het overigens niet alleen om het
bestandstype, maar juist om de creatieve invulling. Denk aan de sterke associatie met
de meme-cultuur. ² Daarnaast is het formaat kort en bondig en sluit dus goed aan bij de
korte tijd die je krijgt van consumenten om een verhaal te vertellen. Ook de kleine
bestandsgrootte is prettig voor smartphones, omdat er weinig mobiele data voor het
inladen van de GIF-advertentie nodig is.

² Een idee of culturele opvatting, vaak in de vorm van een afbeelding met tekst, dat zich snel verspreid onder digitale
informatiedragers.
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EPHEMERAL MARKETING
24-UURS MARKETING
Ephemeral (spreek uit als: effemmerral) marketing is een contentvorm
geïntroduceerd door Snapchat. Het is kort zichtbare content (vaak maar 24 uur),
gemaakt op en voor smartphones, en inmiddels ook beschikbaar op Instagram,
Facebook en (nog onbekend bij veel gebruikers) WhatsApp. De contentvorm is
populair omdat het past bij de korte aandachtsspanne van de jongere generaties
en hun continue behoefte naar nieuwe impulsen en content.
De context van deze vluchtige verhalen vraagt om een nieuw soort creativiteit. De
trend bestaat niet alleen in de bovengenoemde apps, maar heeft ook invloed op
de invulling van advertenties op andere platforms. Gebruikers verwachten korte en
impactvolle content. Hiermee kunnen merken hun verhaal overbrengen in deze
ephemeral era.
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BRAND SAFETY
SAFETY CHECK
Na een reeks schandalen omtrent brand safety heeft dit onderwerp in 2018 opnieuw
hoge prioriteit. Zo verschenen er op YouTube in 2017 advertenties rondom dubieuze
content, zoals extremistische video’s, waarna 250 merken hun advertenties op het
platform stopzetten.³ Ook Facebook zat flink in de rats, toen bekend werd dat er
advertenties verschenen rondom de controversiële ‘Fake News’-artikelen.
Merken kunnen het zich niet langer permitteren pas na het feit te reageren. In 2018
ligt de focus op preventie met een brand safety-protocol. Het begint bij het creëren
van een whitelist van ‘veilige’ uitgevers. Dankzij Artificial Intelligence en de
introductie van ads.txt kunnen machines ondersteuning bieden bij het gros van het
controlewerk, mits dit goed manueel wordt ingesteld, aangeleerd en gecontroleerd.
Door niet de human touch compleet van the machine los te koppelen, houdt men
transparantie, toezicht en inzicht in hoe deze safety checks verlopen. (Brand) safety
first!

³ Business Insider. 11 december 2017. “‘Absurd’: Angry advertisers are slamming YouTube’s response to its brand
safety snafus.”
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DIRECTE RELATIES
DATA-RELATIE
Merken en uitgevers willen steeds minder afhankelijk zijn van grote platforms zoals
Facebook. Deze machtige platforms hebben grote invloed op je succes. Zo
kampten uitgevers met een grote uitval in traffic toen Facebook het algoritme
aanpaste. Hiernaast kan zo’n platform ook op andere manieren effect hebben op
jouw markt of product, zoals zich ontwikkelen tot directe concurrent. Bijvoorbeeld
Amazon, die eerst haar huismerk opnoemt wanneer consumenten een product
willen bestellen via de virtual assistant speaker Alexa.
Merken realiseren zich ook dat data bijdraagt aan personalisatie in termen van
productontwikkeling, customer experience en advertising. De platforms waarmee zij
werken delen hun data meestal slechts in beperkte mate. Vanwege deze grote
ongelijkheid in macht en afhankelijkheid gaan merken en uitgevers in 2018 actief
aan de slag met het ontwikkelen van een directe relatie met de consumenten via
een platform of app.
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CONVERSATIONAL
ADVERTISING
SAY NO MORE
Messaging wordt in 2018 dan echt the next big thing. Niet alleen als klantenservice
tool, maar ook in mobile advertising. Mobiel is, met apps als WhatsApp, Facebook
Messenger en het SMS-en, al decennialang de nummer één ‘chatmachine’ van
consumenten. Deze vorm van communicatie en interactie is dus al ingebed in de
dagelijkse gewoontes en daarom is het logisch dat merken ook via deze weg in
contact komen met de doelgroep.
Er zijn verschillende toepassingen voor conversational in advertising. Zo kan er in de
creatie een gesprek worden aangegaan, waarna de consument naar het juiste
punt wordt geleid. Of in een app of website, waar de consument niet ouderwets
een product aanklikt, maar meteen in een ‘gesprek’ komt en zo via een aantal
vragen een productsuggestie krijgt.
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GDPR
PROTECT YOUR DATA
Op 25 mei gaat de nieuwe Europese privacywetgeving GDPR (General Data
Protection Regulation) in. Vanaf dat moment kunnen bedrijven niet langer links en
rechts data verzamelen. Het doel van de wet is het beschermen van de privacy van
burgers en ervoor zorgen dat de controle over persoonlijke gegevens bij
consumenten wordt neergelegd. Ook de bekende cookiewall wordt vervangen
door een ‘cookie door’.⁴ Hierbij kunnen bezoekers het plaatsen van cookies
weigeren en toch doorgaan naar de content.
Dit soort privacyregels maken platforms, die een directe relatie hebben met de klant
of expert zijn over een bepaald onderwerp, erg waardevol. De platforms kunnen
uitleggen waarom ze data verzamelen en welke waardetoevoeging dit heeft voor
de gebruiker. Omdat gebruikers herhaaldelijk gebruikmaken van deze platforms
levert dit veel impliciete data op.

⁴ Frankwatching. 22 mei 2017. “De cookiewet wijzigt in 2018 & dit zijn de gevolgen voor je website.”
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Anderzijds hebben consumenten zo ook één aanspreekpunt voor wanneer zij hun
datavoorkeuren willen aanpassen. Wellicht willen ze minder data delen of juist meer
en specifieker voor een nog meer gepersonaliseerd aanbod en waardevollere
relatie. Zo houden zij beter grip op hun data in 2018. Platforms kunnen vervolgens
bepalen met welke dataverwerkers ze werken en op welke manier zij de data
mogen gebruiken. Zo wordt de weg die data aflegt transparant en controleerbaar.
In 2018 zal de grip op data ook de basis worden voor datagebruik binnen
programmatic advertising. Niet langer zullen uitgevers cookies en data willekeurig
delen met partijen, die deze data vervolgens op hun manier verwerken. Na invoering
van de GDPR moet data per inkoper gedefinieerd en gecontroleerd worden. Het is
tijd voor concrete afspraken en overeenkomsten. Voor een goede controle zal niet
enkel de machine volstaan. Er is menselijke supervisie nodig om grip te hebben op
het gebruik van data.
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LONG-TERMISM
SHORT-TERMISM VERSUS LONG-TERMISM
In 2018 komen steeds meer adverteerders erachter dat de korte termijn performance
metrics die ze hanteren, waardoor online advertising zo meetbaar wordt, minder
waardevol zijn dan dat ze dachten. Er is steeds meer bewijs dat laat zien dat
performance KPI's op korte termijn wellicht gedragsverandering laten zien, maar op
lange termijn minder effectief zijn en waarde toevoegen dan brandingcampagnes. ⁵
Dit jaar is er zeker nog een rol voor performance advertising. Maar aspecten die
passen bij een langetermijnsvisie, zoals brand safety, contactfrequentie en irritatie
door retargeting, schuiven steeds meer naar de voorgrond.
In 2018 wordt het inzichtelijk maken van incrementele waarde van advertising over
een langere periode meer en meer populair.

⁵ Campaign. 15 juni 2017. Five essential effectiveness trends from the IPA.
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Bovendien wordt de hoeveelheid advertentieruimte schaarser. Platforms als Google
reduceren het aantal advertentieruimtes en stellen zogenaamde ad filters in om de
meest irritante advertenties te weren. Zo wordt het veel te kostbaar om gebruikers
eindeloos te achtervolgen voor die éne extra conversie.
In 2018 gaan marketeers voor een langetermijnsbenadering, nu het duidelijk en
bewezen is dat deze aanpak met een focus op merkbouwen effectiever is. Ze
combineren performance- met merkdenken om waardevolle campagnes te
realiseren.
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IN-APP ADVERTISING
IT’S APP O’CLOCK
Waar merken eerder nog worstelden met de vraag of zij moeten investeren in
advertenties op mobile web of in-app, valt hun keuze steeds vaker op in-app
advertising. De aandacht van smartphonegebuikers focust zich namelijk vooral op
apps. Zo neemt het app gebruik 88% van hun tijd op smartphones in beslag, versus
12% in mobile web browsers.⁶
Daarnaast zorgen in-app advertenties vaak voor een betere advertentiebeleving.
Dankzij de MRAID-standaard (Mobile Rich Ad Interface Definition) sluiten in-app
advertenties naadloos aan op alle app-omgevingen. Hierdoor is het mogelijk om op
grote schaal rich media advertenties in apps te serveren, waarbij de kans groter is
dat de uiting technisch goed werkt én gebruikers interacteren met de uiting.

⁶ ComScore. 24 augustus 2017. The 2017 U.S. Mobile App Report
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Ook technische ontwikkelingen dragen in 2018 bij aan deze verschuiving. Zo weten
smartphonegebruikers advertenties op mobile web beter te blokkeren middels
adblockers. Daarnaast beperken ook Apple en Google de
advertentiemogelijkheden en het verzamelen van cookies met Apple’s introductie
van Intelligent Tracking Prevention in hun Safari browser en Google’s soortgelijke
toevoeging in Chrome.
In-app advertising wordt in 2018 dus vaker de logische keuze.
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APP STORE
OPTIMIZATION
ASO MARKETING
Om het aantal gebruikers van een app te laten groeien focusten marketeers zich
voornamelijk op app advertising. Maar, dit soort advertising heeft pas écht een
meerwaarde als de app-pagina en de vindbaarheid hiervan in de app store op
orde zijn.
67% van de smartphonegebruikers vindt zijn apps in de app store. In die app stores
heerst een grote concurrentiestrijd, want deze tellen maar liefst vijf miljoen apps en
dat aantal blijft groeien.
Om deze reden wordt, naast advertising, App Store Optimization (ASO) een
belangrijk onderdeel van de app marketingstrategie. ASO richt zich op het met de
juiste kennis zo goed mogelijk inrichten van de aanwezigheid in de verschillende app
stores, met als doel dat meer mensen de app vinden en installeren.

16

MobPro - Mobile Marketing Trends 2018

ASO TAKEAWAYS
Kies zoekwoorden zorgvuldig
Trefwoorden spelen een belangrijke rol in ASO. De app stores indexeren apps op deze
woorden. Zo bepalen ze op welke positie de app in de zoekresultaten of andere plaatsen te
zien is. Kijk ook naar welke woorden concurrenten gebruiken en hoe hoog het zoekvolume
op bepaalde zoekwoorden is.
Bepaal de plaats van zoekwoorden
Wanneer er een lijst met trefwoorden is opgesteld, getest en geoptimaliseerd is het noodzaak
de juiste woorden op de juiste plek te plaatsen. Per positie verschilt óf en hoe zwaar het
trefwoord wordt meegewogen, dus het is van belang dit tactisch in te richten. Zo kunnen de
zorgvuldig gekozen trefwoorden zo goed mogelijk worden benut.
Maak van de app-pagina een indrukwekkende etalage
Om bezoekers te verleiden tot het installeren van de app, is het belangrijk dat de app
pagina in de app store er goed uitziet. Maak gebruik van alle tekstvelden zoals titel,
ondertitel, de pay-off en de uitgebreide omschrijving. Gebruik kwalitatieve afbeeldingen en
video’s, zoals dat in een offline etalage ook zou gebeuren.
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MCOMMERCE
MOBIEL SHOPPEN
Mobiel groeide in 2017 uit tot hét device voor online aankopen. Zo passeerde de
smartphone deze feestdagen voor het eerst de desktop en laptop.⁷ Zalando en
ASOS halen inmiddels al het leeuwendeel van hun (mobiele) traffic en omzet uit hun
apps. Beide retailers hebben de afgelopen jaren veel in hun apps geïnvesteerd en
ervoor gezorgd dat deze optimaal werken.
Naast een aantrekkelijke weergave van het aanbod, zal de aandacht dit jaar vooral
liggen op het optimaliseren van het bestel- en betaalproces. De consument
verwacht dat het gewoonweg werkt. Korte formulieren voor persoonsgegevens,
betalen zonder profiel en koppelingen met bankapps. Zo gaan succesvolle apps de
concurrentiestrijd winnen in 2018!

⁷ Mobile Marketing Watch. 30 november 2017. “CTA: Smartphones Most Used Device to Shop During Black Friday
Week.”
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