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Questions ? Use the Q&A!



Agenda

Wie zijn we?
Wat lanceren we?
Waarom lanceren we dat?
Hoe werkt dat?
Cases



We zijn een internationale 
mediagroep die dagelijks 
10 miljoen mensen bereikt



Nederland België Ierland

1/2 7/10
1/3

1/2



Wat nieuwsmedia betreft, 
zijn we marktleider in België.



in kwaliteit



in sport



in regionaal nieuws



CIM Press September 2019 Total Brand 12+ (all waves) 

Met al deze merken samen bereiken 
we elke dag 2.783.210 lezers



CIM Press September 2019 Total Brand 12+ (all waves) 

Op de nieuwssites zijn dat 
1.604.179 surfers per dag.



Deze surfers vormen een belangrijk 
onderdeel in de doelgroep van 
online campagnes. 



Kwalitatief bereik omwille 
van first party data

Geëngageerde surfers 
die dagelijks op zoek 

gaan naar betrouwbaar 
nieuws en informatie

De kwalitatieve context 
zorgt voor een uplift van 

12% in kenmerken als 
betrouwbaarheid, 
authenticiteit en 

kwaliteit van merken en 
handelszaken*

*Mediahuis & DPG Media, Halo Study, March 2020



Bovendien geven newssites een 
boost aan de doeltreffendheid van 
andere media, zoals video en social
media.



Newsbrands zorgen voor een 
efficiëntiestijging van 24% bij online 
display campagnes

Newsbrands zorgen voor een 
efficiëntiestijging van 50% bij online 
video campagnes

Newsbrands maken social mediacampagnes 
dubbel zo efficiënt

Crossmediale nieuwsmerken boosten de 
effectiviteit van andere media

Sources: World Advertising Research Center - Newsbrand effectiveness - the evidence (2017)
World Advertising Research Center - What we know about newspaper effectiveness (2019)

+ 24%

+ 50%

+ 100%



We zien dat een combinatie van 
display, social en search 
complementair werkt.



Wil je dus een succesvolle online 
campagne? 



Dan zet je best in op 
display via nieuwssites, 
social media én Google 
Search tegelijkertijd.



Maar hoe ga je nu met die 
verschillende online kanalen 
tegelijkertijd aan de slag?

Zo eenvoudig zit de theorie in elkaar... 



Met AdStudio!
De one-stop-shop voor online 
campagnes op Facebook, Instagram, 
Google Search en de nieuwssites van 
Mediahuis tegelijkertijd.



Waarom is AdStudio zo interessant 
voor jouw online campagne?



Jouw campagne 
op Facebook, 
Instagram, Google 
Search en de 
nieuwssites van 
Mediahuis 
tegelijkertijd.



Relax! Wij doen 
het voor jou.
Het enige wat we dus van jou nodig hebben is 
materiaal voor de advertentie: 
jouw logo, foto’s, boodschap, landingspagina.



Campagnes 
worden 
voortdurend 
geoptimaliseerd.



Een handig rapport 
na iedere 
campagne.



Een succesvolle 
campagne hoeft 
niet duur te zijn.



Enkel bij de juiste 
doelgroep voor 
een maximaal 
rendement. 



Hoe gedetailleerd kan je een
specifieke doelgroep in AdStudio
afbakenen?



Met AdStudio kies je uit 
personen die in een 

specifieke regio 
wonen.

Met AdStudio kies je of 
je een advertentie aan 

mannen en/of 
vrouwen toont en 
beslis je in welke 

leeftijdscategorie ze 
zitten.

Met AdStudio kies je 
enkel personen met 

specifieke interesses 
die voor jouw merk of 
zaak van belang zijn.





AdStudio:
de tool



Benieuwd naar het succes van 
AdStudio?
We hebben een aantal straffe testcases die we graag voorstellen.



Vanomobil wilde zijn aanbod in campers promoten 

https://mediahuis.app.nexta.io/login


Doelstelling
Kanalen
Geolocatie
Leeftijd
Geslacht
Interesses
Formats 

Promotie van campers
Display en Facebook
Berlare, De Pinte, Gavere, Lievegem,Wachtebeke, - Evergem, Laarne, Deinze, Gent,  Nazareth,  Destelbergen, 
Lochristi, Oosterzele, Merelbeke, Sint-Martens-Latem, Zelzate, Wetteren, Melle, Brugge

25-34, 35-44, 45-54, 55-64, 65+
Vrouwen en mannen
Auto
Medium Rectangle (desktop en mobile), Sticky Ad (desktop)



Resultaten directe campagne

56.313 impressies

42 clicks

0,07 CTR

DISPLAY



Wat als we dezelfde campagne via 
AdStudio laten lopen over display, 
social en search tegelijkertijd?



Vergelijking resultaten met AdStudio

76.330 impressies

351 clicks

0,46 CTR

56.313 impressies

42 clicks

0,07 CTR

DISPLAY
DISPLAY & SOCIAL 
VIA ADSTUDIO

performance uplift
X 6,6



Raes Autogroep wil zijn aanbod in wagens promoten

https://mediahuis.app.nexta.io/login


Doelstelling
Kanalen
Geolocatie
Leeftijd
Geslacht
Interesses
Formats 

Wagens promoten
Display en Facebook
Middelkerke Blankenberge, Wingene, Knokke, Knokke-Heist,  Gistel, Ruiselede, Oudenburg,  Damme, Bredene, 
Pittem, Oostkamp,  De Haan, Oostende,  Beernem,  Maldegem, Jabbeke,  Zedelgem,  Brugge, Zuienkerke

25-34, 35-44, 45-54, 55-64, 65+
Vrouwen en mannen
Auto
Medium Rectangle (desktop en mobile), Sticky Ad (desktop)



50.241 impressies

76 clicks

0,15 CTR

DISPLAY

Resultaten directe campagne



Wat als we dezelfde campagne via 
AdStudio laten lopen over display, 
social en search tegelijkertijd?



Vergelijking resultaten met AdStudio

116.359 impressies

1.230 clicks

1,06 CTR

DISPLAY & SOCIAL 
VIA ADSTUDIO

performance uplift
X 7,1

50.241 impressies

76 clicks

0,15 CTR

DISPLAY



Samengevat?



AdStudio, da’s slim én snel 
online adverteren

Kwalitatieve 
first party data

Enkel de
doelgroep die je 

wenst

Advies van onze 
media-experts

Één platformVerschillende kanalen 
tegelijkertijd

Real-time optimalisatie 
en rapportering

NEWS
SOCIAL 
SEARCH



Zijn er nog vragen ?



Benieuwd naar wat AdStudio voor 
jouw merk of zaak kan betekenen?



Contacteer ons via jouw vast aanspreekpunt
of via www.mediahuis.be/adstudio
Of via de mailing die je eerstdaags in jouw mailbox ontvangt.


