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▶RETAIL MEDIA
REVOLUTIE
E-commerce heeft het afgelopen jaar een enorme inhaalslag gemaakt. Retailers verschoven
hun primaire aandacht naar de digitale verkoopkanalen, consumenten zagen zich
genoodzaakt om vooral online hun inkopen te doen en het aantal technologische ontwikkelen
is niet meer op een hand te tellen.
Al deze ontwikkelingen brengen nieuwe uitdagingen met zich mee. In fysieke winkels en via
de eigen kanalen hebben adverteerders op het gebied van merkbeleving een mate van
controle, maar door de shift naar online, en dan met name naar marketplaces, is dit een stuk
lastiger geworden. Al deze veranderingen leiden wel weer tot nieuwe en interessante
businessmodellen. Ze zorgen voor een (nieuwe) inkomstenstroom onder de noemer
retailmedia. Hierin speelt first-party data een belangrijke rol.
Bevond retailmedia zich voorheen onder in de funnel, inmiddels is het een plek aan het
veroveren tussen awareness en sales.
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Een vereenvoudigde weergave van retailmediaformaten en KPI’s
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In deze whitepaper beschrijven we wat het effect van deze verschuiving is voor
retailers, adverteerders en marketplaces. We gaan dieper in op belangrijke thema’s als
attributie en transparantie en staan uitgebreid stil bij de belangrijke rol die first-party
data hierin vervult.
1. Verschuiving van het businessmodel
In Nederland maken steeds meer ‘hardcore’ e-commercespelers van hun webshopbusinessmodel

een

advertentieplatform.

Waar

voorheen

adverteerders

advertentieruimte alleen inkochten bij Amazon en bol.com, kunnen ze tegenwoordig
ook bij platformen als Wehkamp, Jumbo en Blokker terecht.
Retailmedia in de mediamix
Dat deze nieuwe, extra vormen van retailmedia al een serieuze plek innemen binnen
de mediaplannen blijkt onder andere uit eerder onderzoek van IAB Nederland (nu VIA)
naar het effect van marketplaces op strategie, kanaalmix en teams.
“Het streven naar extra omzet heeft automatisch als gevolg dat de respondenten een
groot gedeelte van hun totale mediabudget in marketplaces investeren, gemiddeld 20
procent. Opvallend is dat het mediabudget dat wordt vrijgespeeld, overwegend weg
wordt gesneden van andere marketingkanalen, met name shopping, SEA en display
advertising.” Bron: marketingfacts.nl
Uit ditzelfde onderzoek blijkt dat ook een steeds groter deel van het trademarketingbudget naar retailmedia online is verschoven. Dit zien we onder andere voor
biddable

media,

die

doorgaans

door

adverteerders

en

mediabureaus

via

selfserviceplatformen worden ingekocht. Vaak is in de inkoopstrategie de groei van
het budget gekoppeld aan het behalen van omzetdoelstellingen.
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First-party data
Op dit moment gaat het meeste advertentiebudget nog naar de (traditionele) digital
mediabedrijven zoals Google en Facebook. Wel gaan steeds meer adverteerders
inzien dat deze platformen beperkt zijn in wat ze weten of redelijkerwijs kunnen
concluderen over de producten die consumenten kopen. Op dit vlak hebben de
retailers met hun nieuwe businessmodellen een theoretisch voordeel. Mede dankzij
de first-party aankoopgegevens van hun klantenbestand zijn zij heel goed in staat om
zo gericht mogelijk te adverteren.
First-party data is dan ook een van de meest waardevolle merkwaarden geworden.
Met first-party klantdata bij de hand is het veel gemakkelijker om de gehele
winkelervaring en de customer journey te optimaliseren en heb je toegang tot
interessante inzichten rondom consumentengedrag. Retailers weten bijvoorbeeld
alles over aankoopvoorkeur, welke producten in het winkelmandje zitten, frequentie
van aankopen en meer.
Dezelfde verschuiving zien we ontstaan voor awareness campagnes waarin retailers
first-party data gebruiken voor de inkoop van advertentieruimte buiten de eigen
platformen. Retailers proberen hiermee meer gebied te veroveren tussen awareness
en sales.
Sponsored products
Het meest populaire advertentieformaat dat door adverteerders wordt ingekocht is
‘sponsored products’. Dit type advertentie vergroot de zichtbaarheid en vindbaarheid
van merken/producten en draagt daarmee direct bij aan het verhogen van de sales via
een retailer of marketplace.
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De meest voorkomende onlineretail-advertentieformaten:

Search (sponsored ads)

Display (on-site/off-site)

Video/social/mailings

1st party (customer) data

Naast de sponsored products worden ook display-, social- en videoadvertenties
steeds vaker, buiten het retailplatform of de marketplace om, ingekocht via retail
direct of bestaande (technologie)partners als bijvoorbeeld:
• Summit Media (o.a. Jumbo)
• Google (DV360) account retailer / marketplace
• Facebook account retailer / marketplace
• Criteo
Inkopen van retailmedia
Een andere optie is dat adverteerders advertentieruimte inkopen via een mediabureau.
Binnen de grote mediabureaus (Publicis Commerce, Omnicom Media Group Transact,
Wunderman Thomson Commerce, Dentsu Commerce en Reprise Commerce) zijn
zelfs al speciale e-commerceafdelingen opgericht die gespecialiseerd zijn in het
plannen en inkopen van retailmedia.
Door de snelle groei van marketplaces als bol.com en Amazon hebben daarnaast ook
veel nieuwe start-ups als bijvoorbeeld Maze-one, Adwise en Flywheel de markt
betreden die gespecialiseerd zijn in e-commerce-advertentie-inkoop en -optimalisatie.
Deze trend is vergelijkbaar met het ontstaan van zoekmachinebureaus tijdens de
opkomst van Google en socialmarketingbureaus in de meest explosieve groeifase
van Facebook.
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▶ BEKIJK HIER HET E-COMMERCE LANDSCHAP
Met de hulp van al deze partijen en technologieën kunnen de advertenties direct bij de
verschillende online retailers worden ingekocht. In tegenstelling tot voorheen bepalen
adverteerders zelf hoeveel budget ze inzetten op een specifieke retailer en ook
bepalen ze op welk type placement en met welke producten.
First- en second-price auction
Het inkopen van sponsored products vindt veelal plaats met behulp van first-price
auction. Binnen deze auction is de CPC-bieding gelijk aan wat je afrekent. Bij secondprice auction is daarentegen het een na hoogste bod + 1 cent). Beide modellen
werken middels een open veiling en laten adverteerders transparant bieden.

WINNAAR

First-price auction
Bieder A

Bieder B

Bieder C

€2.10

€2.80

€2.50

Bieder B

€2.80

WINNAAR

Second-price auction
Bieder A

Bieder B

Bieder C

€2.10

€2.80

€2.50

Bieder B

€2.51
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Meten is weten
Samen met de stijgende budgetten groeit ook de behoefte aan meer inzicht in de
resultaten en de effectiviteit van retailmedia. Iets wat op dit moment nog maar in
beperkte mate door lokale retailers wordt geboden op het gebied van inkoop,
zichtbaarheid,

doelgroeptargeting

en

-optimalisatie,

het

meten

van

digitale

mediatraffic en het rapporteren van gedetailleerde verkoopcijfers.
Het gebrek aan transparantie en inzicht komt met name door de technologische
infrastructuur, die nog niet in staat is om dit soort inzichten te bieden. Dit in
tegenstelling tot partijen als Amazon en Zalando, die hier al jarenlange ervaring mee
hebben en ook een eigen technologisch ecosysteem hebben gecreëerd.
Hieronder volgt een beknopt overzicht waarin de transparantie (of het gebrek
daaraan) tussen reguliere digitale mediakanalen en retailmedia op meerdere vlakken,
verbetert kan worden.

MEDIA INKOOP

Publishers

3rd party Retail
Platformen*

Retail
Direct**

Accountability Validatie van advertentie impressies door een
derde partij (MOAT / IAS / Nielsen / Dynata)

Targeting

Mogelijkheid om (doelgroep) targeting
te bepalen, opzetten en/of optimaliseren

Media resultaten Nauwkeurige en gedetailleerde media

rapportages (impressies, bereik, frequentie)

Sales resultaten
Meemeten

Nauwkeurige en gedetailleerde sales
rapportages (verkoopcijfers, ROAS, SKU)
Meemeten van campagne traffic naar retailers
(web analytics tagging, pixels, shop-in-shop)

Optimalisatie

De mogelijkheid om control en
exposed test (A/B) uit te voeren

Ecosysteem /
Technologie

Amazon en Zalando zijn enige marketplaces
met eigen in-house operatie en ad technologie

Manual /
Self service

* Selfserviceplatformen voor het inkopen van retailmedia (Criteo, Mabaya, CitrusAd)
**Directe (manuele) inkoop van retailmedia, veelal in de een-op-een relatie tussen retailer en leverancier

Self service

Manual
service
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Digitale media-attributie
Om de producten of diensten van een adverteerder te promoten en te verkopen zetten
retailers veelal een top-to-bottomstrategie in om consumenten te verleiden. De
contactmomenten die leiden tot een aankoop vormen samen de customer journey.
Voor het in kaart brengen van deze funnel bestaan talloze modellen. Deze worden
door marketingexperts dagelijks toegepast om strategisch de verschillende fases op
het pad naar een aankoop te benaderen. Binnen deze fases worden er verschillende
middelen ingezet om invloed uit te oefenen op het beslissingsproces van
consumenten.
Voorbeeld van kanalen in de funnel
SEO
AFFILIATES
DISPLAY
YOUTUBE
SEM
EMAIL
SEE

AWARENESS

THINK

CONSIDERATION
EVALUATION

ADVOCACY & LOYALTY

SOCIAL

DO

PURCHASE

Attributiemodellen
Vanzelfsprekend vervullen alle middelen een rol op het pad naar een aankoop, maar
adverteerders willen vooral graag weten welk kanaal doorslaggevend was. Is dat een
kanaal van het eerste contactmoment, het laatste advertentiekanaal of moeten alle
kanalen een deel van de credits krijgen? Om dit inzichtelijk te maken doen marketeers
er verstandig aan om verschillende attributiemodellen op de mediamix los te laten.
Door middel van attributie trekken marketeers conclusies om een stijgend aantal
verkopen te realiseren met het beschikbare campagnebudget. Aan de hand van de
data worden weloverwogen beslissingen genomen om het mediabudget optimaal in
te zetten doordat inzichtelijk wordt hoeveel geld aan ieder kanaal wordt uitgegeven en
hoeveel verkopen dat oplevert.
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Simpele regels
Binnen ieder attributiemodel bepaal je hoeveel waarde aan ieder kanaal moet worden
toegekend bij een aankoop. Dit gebeurt vaak op basis van simpele regels die bepalen
welk kanaal in de customer journey naar een conversie credits krijgt en hoeveel.
Attributiemodellen op basis van deze methodieken houden ook rekening met het
effect van kanalen op niet-converterende paden. Hierin wordt dus geanalyseerd hoe
vaak een kanaal voorkomt in een customer journey waarbij iemand een aankoop doet
ten opzichte van het aantal keer dat iemand geen aankoop doet. Hierdoor wordt er
een betrouwbaar beeld geschetst van de performance van een kanaal.
1. Het first-click/interaction-model dat alle credits voor een aankoop toekent aan het
eerste kanaal in de customer journey.
2. Het

time-decay-model

dat

stapsgewijs

credits

toekent

aan

latere

contactmomenten in de customer journey naar een aankoop.
3. Het lineaire model kent aan elk contactmoment evenveel credits toe, ongeacht de
plek die het inneemt in de journey naar een aankoop.
4. Het position-based model kent voornamelijk credits toe aan het eerste en het
laatste contactmoment in de customer journey.
5. Het last non-direct model is het model dat in Google Analytics standaard wordt
gebruikt voor rapportages. Dit attributiemodel kent alle credits voor een aankoop
toe aan het laatste kanaal in de customer journey.
6. Bij een custommodel worden de credits verdeeld op basis van eigen regels.

First Click

Time Decay

Last
Non-Direct

Linear

Last Click

Position-Based

Data Driven

09

Naast deze attributiemodellen zijn er tegenwoordig ook ‘datagedreven’ modellen die
op basis van machinelearning een eerlijke attributieverdeling proberen te vinden.
Voorbeelden hiervan zijn het data-driven attribution-model (DDA) van Google
(beschikbaar bijvoorbeeld in Google Analytics 360) of het Markov Chain-model.
Model van datagedreven attributie

2%
Search

Increased
likelihood of
purchase by 50%

Email

Likelihood
Of Purchase

3%
Search

Display

Email

Likelihood
Of Purchase

Retailmedia-attributie
Afhankelijk van het type advertentie verschilt de attributie en daarbij ook de
transparantie. Een groot voordeel van on-site retailmedia is dat alles binnen de
omgeving van een retailer en/of platform plaatsvindt. Er is dus geen lastig
attributievraagstuk zoals bij de traditionele advertising.
Appels met peren vergelijken
Om de resultaten van retailmediacampagnes goed te kunnen vergelijken is het
vanzelfsprekend dat het juiste attributiemodel wordt toegepast. Dezelfde Adidassneakercampagne kan namelijk op Zalando, Amazon, bol.com of Wehkamp
verschillende ROAS-resultaten en inzichten opleveren. In sommige gevallen bepaalt
de retailer het model, bijvoorbeeld in het geval van Amazon, maar er zijn ook
platformen waarbinnen adverteerders deze zelf kunnen instellen (Criteo). Bij de start
van een nieuwe advertentiecampagne is het dan ook verstandig om vooraf in kaart te
brengen welk attributiemodel bij welke retailer wordt gebruikt.
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Een praktijkvoorbeeld
Zoals eerder aangegeven is het meest populaire advertentieformaat ‘sponsored
products’, maar er zijn natuurlijk veel meer advertentietypes die de customer journey
kunnen beïnvloeden.

Retail Media
funnel

Ad format

Location

Awareness
Upper Funnel

Display /
video
advertentie

Offsite /
onsite

Consideration
Mid Funnel

Display
advertentie

Conversion
Lower Funnel

Sponsored
Products

First-party
targeting

Pricing

KPI’s

Audience targeting
CRM / historical
data

CPM / CPC

Branding &
Awareness

Onsite /
offsite

Audience targeting
CRM, historical and
real-time data

CPM

Branding,
Awareness,
Conversions

Onsite

Contextual
targeting
real-time data

CPC

Conversions
ROAS

Binnen retailmedia-attributie, en dan met name binnen ‘sponsored products’, worden
de volgende attributietermen gehanteerd:
• Post Click: Attributie na de daadwerkelijke click op een gesponsord product.
• Post View: Attributie na het zien van een gesponsord product.
• Look Back Window: Hoe lang geleden heeft de click plaatsgevonden die tot
conversie heeft geleid?
• Product Match: De relatie tussen een conversie en een product waarvoor wordt
geadverteerd.
Afhankelijk van het platform krijgen adverteerders een bepaalde mate van
transparantie. De Product- Matchattributie is hier ook een goed voorbeeld van en is
onder te verdelen in drie verschillende levels:
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Product Match:
Zoals eerder aangegeven is het meest populaire advertentieformaat ‘sponsored
products’, maar er zijn natuurlijk veel meer advertentietypes die de customer journey
kunnen beïnvloeden.
1. Same SKU: Er vindt een click plaats op een gesponsord product en exact hetzelfde
product wordt binnen de attributie-Look Back Window gekocht bij de retailer.
2. Same Category: De click heeft een toegevoegde waarde bij de verkoop van een
ander

product

binnen

dezelfde

categorie

en

van

hetzelfde

merk.

Voorbeeld: Consument klikt op een Samsung Oled 55 inch TV sponsored product,
maar koopt uiteindelijk een grotere Samsung Oled 60 inch TV binnen de attributieLook Back Window.
3. Same Brand: Er vindt een click plaats binnen één categorie, maar de conversie van
hetzelfde merk komt uit een andere productcategorie, uiteraard bij dezelfde
retailer.
Voorbeeld: Consument klikt op een trui van Adidas, maar koopt een paar Adidasschoenen.
Adverteerders hechten uiteraard de meeste waarde aan nummer één, maar zien ook
graag de toegevoegde waarde komend uit level twee en drie.
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De toekomst van retailmedia
Als taskforce constateren we dat retailmedia jarenlang vooral door adverteerders
werd ingezet bij de grootste partijen in de markt (Amazon, Zalando, Walmart en
bol.com), maar er is een duidelijke verschuiving zichtbaar naar andere, kleinere
spelers. Deze verschuiving wordt vooral veroorzaakt door de steeds geavanceerdere
retailmediaproposities en de stappen die door deze kleinere retailers worden gezet.
Deze ontwikkelingen hebben betrekking op vijf gebieden:
1. Tarieven
De inkoopprijs van retailmedia-advertentieformaten wordt opgedreven door de belofte
van unieke data en hoge performance (ROAS) op deze middelen. De prijzen liggen
momenteel veelal hoger (bijvoorbeeld display CPM’s) dan bij de traditionele uitgevers.
Om adverteerders te helpen om alle prijzen en resultaten inzichtelijk te maken], doen
retailers er verstandig aan om adverteerders te ondersteunen bij het benchmarken
van de prijzen en cijfers.
2. Rapporteren
Retailers kunnen bij uitstek de gehele customer journey in kaart brengen en passen
daardoor heel goed binnen de fullfunnelstrategie van adverteerders. De vraag is
echter wel of retailers op dit moment de juiste data delen op grond waarvan
adverteerders onderbouwde keuzes kunnen maken. Waar de verschillende grote
retailers al flinke stappen rondom attributie hebben gezet, blijven op dit vlak
innovaties om echt de ‘full-funnel promise’ waar te kunnen maken bij de kleinere
spelers nog achter.
3. Advertentieformaten en eContent
Adverteerders hebben een duidelijke behoefte aan rijkere brandingformaten. Partijen
als Amazon en bol.com spelen een steeds belangrijkere rol in de gehele klantreis van
consumenten en merken willen hierdoor al in de awarenessfase hun merk goed uit
kunnen dragen. Waar Amazon met A+-content en brand stores hierin grote stappen
zet, is er nog veel ruimte voor meer lokale partijen om op dit vlak te innoveren.
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4. Technologie
Grote spelers als Google en Facebook zijn op basis van functionaliteiten en innovaties
lastig te evenaren, maar om in de race te blijven zullen kleinere spelers wel de huidige
handmatige processen moeten automatiseren. Adverteerders willen nu eenmaal data
inzichtelijk hebben om zo snel de juiste keuzes te kunnen maken. Innovaties richting
selfserviceplatformen zijn daarom de komende tijd erg belangrijk.
5. Investeringen
Doorgaans bevindt retailmedia zich onder in de funnel, maar het is druk bezig om een
plek te veroveren tussen awareness en sales. Om in de toekomst te kunnen rekenen
op grotere marketing-/ mediabudgetten van adverteerders is het belangrijk dat
retailers meer inzichten (transparantie) gaan bieden. Wanneer bureaus en
adverteerders meer inzichten krijgen in de incrementele winsten van advertentieuitgaven, vooral wanneer een campagne beter presteert, zullen de grotere budgetten
automatisch volgen.
Nu

1-3 jaar

Inkoopmodel

Vaste (CPM) prijzen

Real-time veilingmodel

Rapporteren

Manual en basic
(media) rapportages

Advertentie formaten en eContent

Native (statische)
advertentieformaten en
basic eContent

Rich (interactieve)
advertentiesformaten en
premium eContent

Technologie

Managed service

Self-service

Investeringen

Trade/sales budget,
lower funnel

Full-funnel

Self-service en end-to-end
(media/sales) rapportages

Internationale publicaties en onderzoeken
Het blijft lastig om de toekomst te voorspellen; hieronder een aantal internationale
publicaties en onderzoeken die de toekomst van retailmedia in cijfers onderbouwen.
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- “The

$100

Billion

Media

Opportunity

for

Retailers”

(https://www.bcg.com/publications/2021/how-to-compete-in-retail-media) In deze
publicatie van BCG wordt er gesproken over 100 miljard US dollar (annual revenue)
voor retailmedia in 2021. Amazon vertegenwoordigt naar schatting 26 miljard US
dollar in 2021. BCG is van mening dat er, afgezien van het aandeel van Amazon,
ongeveer 75 miljard US dollar aan advertisingbudgetten aan het verschuiven is naar
retailmedia.
- Who’s really driving the increase in retail media?
(https://www.thedrum.com/industryinsights/2021/04/26/who-s-really-driving-theincrease-retail-media) De verschuiving in de media-uitgaven heeft de groei in de totale
e-commerce

zelfs

ver

overtroffen.

Eind

vorig

jaar

voorspelde

(https://www.groupm.com/this-year-next-year-uk-eoy-forecast-2020/)

dat

GroupM
aan

e-

commerce gerelateerde advertenties voor heel 2020 met ongeveer 50 procent en in
2021 met 66 procent zouden groeien, tot £ 2,4 miljard aan advertentie-inkomsten voor
media-eigenaren in 2024.
- In de Criteo’s State of Digital Advertising-enquête
(https://www.criteo.com/state-of-digital-advertising-report-2021/) van oktober 2020
onder EMEA-marketeers verklaarde 55 procent dat ze van plan waren hun uitgaven
aan retailwebsites en -apps in de komende zes tot twaalf maanden te verhogen,
waarbij alleen socialemediaplatformen met 56 procent populairder waren.
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