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Zo vergroot je de kans dat jouw artikelen 
worden geselecteerd voor Google-advertenties
Wist je dat je 50 procent meer klanten kan aantrekken, doordat bol.com jouw artikel 
zonder extra kosten promoot via Google advertenties? Dit doen we omdat we willen 
dat klanten het meest passende aanbod vinden op de plekken waar ze dat zoeken. We 
investeren al jaren in dit soort advertenties. Een groot deel van het advertentiebudget 
besteden we specifiek aan artikelen die verkooppartners aanbieden. Heb je passend 
aanbod? Dan doen we er alles aan om met Google-advertenties zoekende klanten te 
bereiken. En dat zonder dat je er extra kosten voor hoeft te maken. 

Benieuwd hoe je de kans vergroot dat jouw artikelen worden geselecteerd 
voor Google-advertenties? In deze whitepaper lees je er alles over.  
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Advertenties via Google zijn betaalde boodschappen die getoond worden 
wanneer iemand op een, voor jou, relevant zoekwoord zoekt. We betalen voor deze 
advertentieruimtes om zo meer klanten naar het bol.com platform te leiden. De 
advertenties worden op verschillende manieren getoond: via Google-advertenties 
of via Google Shopping. In onderstaande afbeelding zie je hoe beide advertenties 
zichtbaar zijn op Google.

1. Google-advertenties, 
hoe werkt dat?

Advertentie
Google shopping

Advertentie
Google-advertenties

Organische
zoekresultaten

Organisch verkeer houdt in dat klanten op een bol.com webpagina terecht komen via 
de normale (onbetaalde, niet-advertentie) zoekresultaten van Google. Een aanzienlijk 
deel van de klanten komt op deze manier op het bol.com platform terecht. Het is dus 
de moeite waard je productinformatie zo in te stellen dat Google jouw artikelen hoog 
in de zoekresultaten plaatst. Op pagina 11-15 in het stappenplan ‘In 4 stappen meer 
verkopen’ vind je tips die ervoor zorgen dat je artikel in de organische zoekresultaten 
terecht komt. 
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https://partnerplatform.bol.com/content/uploads/2019/11/bol.com_Meer_verkopen-201911.pdf
https://partnerplatform.bol.com/content/uploads/2019/11/bol.com_Meer_verkopen-201911.pdf


2. Advertenties leiden tot 
50 procent meer klantverkeer
Klanten kopen via bol.com door direct op het bol.com platform te zoeken naar 
artikelen of door te zoeken via zoekmachines zoals Google. Met Google-advertenties 
vergroten we de zichtbaarheid van artikelen en daarmee ook de kans dat er geklikt 
wordt op deze artikelen.

We zien dat Google-advertenties tot maar liefst 50 procent meer relevant klantverkeer 
leiden. Dit komt doordat de advertenties alleen de klanten die echt geïnteresseerd zijn 
naar jouw artikel brengt. En dit zorgt weer voor een stijging in je verkopen. 

Zonder advertenties Met advertenties

100

Klantverkeer (gemiddelde, 2019)
De getoonde cijfers zijn indexcijfers. Getal ‘100’ geeft het 
gemiddelde klantverkeer zonder advertenties weer.

+ 50%
150
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Om het advertentiebudget optimaal te besteden, hanteren we een aantal 
selectiecriteria waarmee we bepalen welke artikelen advertentiebudget krijgen. 
Hieronder leggen we de belangrijkste criteria uit en vertellen we hoe je hieraan 
kunt voldoen. 

1. Hoge conversie

Het is belangrijk dat klanten het artikel dat ze te zien krijgen interessant en 
aantrekkelijk vinden. Het zou zonde van het budget zijn als er veel geklikt 
wordt op het artikel, zonder dat deze verkocht wordt. Daarom geven we alleen 
advertentiebudget aan artikelen die goed verkopen en dus een hoog conversie 
percentage hebben. 

Je vindt je conversie percentage via de API en in je verkoopaccount onder de 
verkoopanalyse. Maar wanneer spreek je van een hoge conversie? Ook dat vind je op 
deze pagina. Onderaan vind je bij ‘ Veel gestelde vragen’ de vraag ‘Wat is een lage of 
hoge conversie?’, daar wordt uitgelegd wanneer je conversie percentage relatief 
hoog of laag is.

3. Zo zorg je dat jouw artikelen 
advertentiebudget krijgen
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https://developers.bol.com/offer-insights-and-sales-forecast/
https://www.bol.com/sdd/selleranalysis/index.html


2. Koopblok

Indien meerdere aanbieders jouw artikel aanbieden op het bol.com platform, dien 
je eerst het koopblok te winnen. Zonder het koopblok wordt jouw aanbod niet 
gepromoot in Google-advertenties. Met het hanteren van een scherpe prijs vergroot 
je de kans het koopblok te winnen en dus ook om in aanmerking te komen voor 
advertentiebudget. Meer weten over het koopblok? Lees hier meer.

3. Scherpe verkoopprijzen

De verkoopprijs is één van de belangrijkste factoren voor conversie. Daarom wordt 
er gekeken naar hoe je verkoopprijs zich verhoudt ten opzichte van andere prijzen 
in de markt. Hiervoor gebruiken we de prijssterren-indicator. Deze indicator weegt 
af of je prijs scherp genoeg is om advertentiebudget aan uit te geven. Hoe hoger 
de ster, hoe scherper de prijs. En hoe scherper de prijs, hoe meer kans je maakt op 
advertentiebudget. De grafiek op de volgende pagina laat zien dat bij bol.com de 
prijs(ster) een erg belangrijke factor speelt bij de advertentieselectie.

Prijssterren uitgelegd
De prijssterren-indicator bepaalt hoe concurrerend een artikel ten opzichte van 
de markt geprijsd is. Deze indicator is gebaseerd op onder andere de volgende 
informatie:
• Prijzen van andere (externe) aanbieders van het artikel buiten bol.com
• De historische prijs op het koopblok
• De consumentenadviesprijs
Lees hier meer over de prijssterren-indicator.

Zeer concurrerende prijs

Op marktniveau

Iets boven marktprijspunt

Boven marktprijspunt

Boven acceptabel prijspunt. Je prijs ligt boven de 
‘relevante marktprijs’ (RMP) en is dus te hoog. Je aanbod 
wordt daarom niet getoond op bol.com. Bekijk deze 
pagina voor meer informatie.
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https://partnerplatform.bol.com/help/aanbieden/hoe-kan-je-het-aanbod-optimaliseren/het-koopblok
https://partnerplatform.bol.com/help/aanbieden/hoe-komt-mijn-aanbod-online/het-prijsbeleid-van-bol-com
https://partnerplatform.bol.com/help/aanbieden/hoe-komt-mijn-aanbod-online/het-prijsbeleid-van-bol-com
https://partnerplatform.bol.com/help/aanbieden/hoe-komt-mijn-aanbod-online/het-prijsbeleid-van-bol-com


Zoals je in onderstaande grafiek ziet, wordt maar liefst 60 procent van het budget 
uitgegeven aan scherp geprijsde artikelen (4/5-sterren). Slechts een kwart van het 
budget gaat artikelen met een 2-en 3-sterrenprijs. Een goede prijs verhoogd dus 
aanzienlijk de kans dat je artikelen in Google-advertenties getoond worden.

Bol.com’s advertentie-uitgave per prijsster (2019)

Prijsster onbekend 14%

0%

26%

60%
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De prijssterren per artikel vind je eenvoudig in je verkoopaccount onder de 
‘Prijsanalyse-pagina’ door de volgende stappen te doorlopen:

1. Artikelen (linksboven)
2. Klik op ‘Mijn artikelen’
3. Selecteer vervolgens je artikelen
4. Klik op ‘Bewerk prijs’

5. Bekijk de prijsster-classificatie per artikel 
 en speel met je prijs om te achterhalen hoe 
 je scherper kan prijzen

6. Klik op ‘Opslaan’ om je prijs te wijzigen

(Afbeelding: voorbeeld van de ‘Prijs analyse’ -pagina)
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4. Productinformatie

Tot slot is het van belang dat je productinformatie en met name je eerste 
productafbeelding aan bepaalde voorwaarden voldoen. 
Op pagina 13-16 van de whitepaper ‘Meer verkopen’ vind je alle tips om je 
productinformatie te optimaliseren. 

Je eerste productafbeelding dient aan de volgende 
voorwaarden te voldoen: 

• Toon hier een afbeelding van het artikel zelf. Recht van voren of van een 
 duidelijk zijaanzicht en zo beeldvullend mogelijk.

• Zorg voor een witte, neutrale achtergrond zonder dat schaduw zichtbaar is.

• Toon geen logo, (wervende) tekst, iconen of watermerken in de afbeelding.

• Gebruik duidelijke en zo scherp mogelijke afbeeldingen 
 (minimaal 500x 500 pixels, maximaal 6000 x 6000 pixels 
 en niet groter dan 16 MB)
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https://partnerplatform.bol.com/content/uploads/2019/11/bol.com_Meer_verkopen-201911.pdf


Naast Google-advertenties, leveren scherpe (4/5 sterren-)prijzen je nog veel meer 
voordelen op. Zo vergroot het ook de kans op:

•  De koopblokpositie
•  Hogere conversie: meer klanten gaan over tot aankoop
•  Een plek in bol.com e-mailcampagnes, ‘scherp geprijsd’ labels en  

banners op bol.com
•  Hogere positie in bol.com zoekresultaten en lijstpagina’s en externe 

prijsvergelijkers (zoals Kieskeurig.nl)
 
We doen er dus van alles aan jouw artikel aan klanten op bol.com en daarbuiten 
te tonen en te verkopen, wanneer je een scherpe 4/5-sterrenprijs hanteert. Op 
lange termijn kan je artikel hierdoor een echte hardloper worden. Dit zit als volgt: 
een scherpe prijs versterkt je kans op de koopblokpositie. Sta je eenmaal in het 
koopblok? Dan wordt de kans groter dat meer klanten je artikel zien en overgaan tot 
aankoop, wat leidt tot meer verkopen. 

Meer verkopen leidt weer tot een betere positie in de zoekresultaten en 
lijstpagina’s, wat vaak resulteert in nog meer klantbezoeken. Daarnaast vergroot 
een verkoopstijging  de kans op meer productreviews en klantbeoordelingen, die je 
conversie ook weer positief kunnen beïnvloeden. Dit bij elkaar maakt de cirkel van 
positieve effecten rond.

4. Hoe scherper de prijs, hoe 
groter de kans op verkoopsucces

Scherpe
4/5 sterren

prijs 

Klant-
bezoeken

oa. dankzij
advertenties

Koopblok-
positie Verkopen

Positie 
in zoek-

resultaten

Reviews

Conversie
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Op dit moment laten we je nog niet zien of een artikel meedoet aan een Google 
advertentie. Zou je dit inzicht willen hebben in je verkoopaccount of via het API? 
Laat het ons weten via deze link. Wellicht kunnen we dit in de toekomst mogelijk 
maken.

Wel kun je bij Google bekijken of je artikelen bij de advertentieruimtes 
getoond worden, wanneer je op bijpassende zoekwoorden zoekt. Bol.com zet 
advertentiebudget in op zowel brede zoektermen, zoals ‘laptop’ als op specifieke 
artikelen zoals ‘Lenovo Ideapad L340-15IRH 81LK0150MH - Gaming Laptop - 15.6 
Inch’. Als je artikel niet getoond wordt, wil dat niet zeggen dat er op dat moment 
geen advertentiebudget aan jouw artikel wordt uitgegeven. Dat is namelijk per klant 
en moment verschillend. Welke resultaten, en dus ook advertenties, zoekers te zien 
krijgen via Google hangt namelijk af van de zoekgeschiedenis en de locatie.

5. Hoe weet ik of er Google-
advertentiebudget aan mijn 
artikelen wordt uitgegeven? 
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https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe4DaUtjv41Law3Udo3SznBUKWTj6-p1wSPPlR2Z0qVt5VIxA/viewform


Partnerservice
  030 - 310 49 96
  02 - 788 59 90

Heb je nog vragen over het krijgen van Google-advertentiebudget via bol.com?  
Bel gerust naar onze partnerspecialisten als je nog vragen hebt. We zijn ook benieuwd 
wat je van deze whitepaper vindt. Deel je feedback via onderstaande knop,  
zodat we je nog beter kunnen helpen in de toekomst. 

Meer weten?

Geef feedback
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https://forms.gle/MuYuvdqEPbzXSBay8

