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Wil je starten met Adverteren via bol.com? 
Of ben je al begonnen en wil je er graag meer over weten? Hier vind je 
alle informatie die je nodig hebt om een vliegende start te maken met 
Adverteren via bol.com. Zo zet je jouw artikelen in een handomdraai in 
de schijnwerpers, waardoor ze beter zichtbaar en vindbaar worden.

Inhouds-
opgave
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1. Wat is Adverteren via bol.com?
Wil je opvallen met een nieuw artikel of wil je hardlopers nog meer onder de aandacht 
brengen? Met Adverteren via bol.com, ook wel ‘Sponsored Products’ genoemd, maak 
je jouw artikelen nog beter zichtbaar en vindbaar bij bol.com. Ongeacht wat je budget 
is. Zo zijn jouw artikelen beter vindbaar wanneer klanten op zoek zijn naar soortgelijk 
assortiment. Dit kan door middel van het zoeken op zoekwoorden (search) of door 
middel van het klikgedrag van bezoekers (browsed). 

3



Het stimuleert je verkopen, 
via zowel de bol.com 
website als in de app 

Je hebt rechtstreeks 
toegang vanuit je 
verkoopaccount

De ‘Adverteren’ omgeving 
werkt gebruiksvriendelijk, 
je start dus eenvoudig 
campagnes op

Wat zijn de voordelen van het 
nieuwe Adverteren via bol.com?
Adverteren via bol.com werkt heel simpel en er zitten een 
hoop voordelen aan. Dit zijn de voordelen op een rijtje:

Je betaalt heel gericht  
aan de hand van 
zoekwoorden

Je stelt automatische 
biedingen in op basis van  
een vooraf ingesteld doel

Met één klik pas je je 
bestedingslimiet aan
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Om te Adverteren via bol.com dien je aan een aantal voorwaarden  
te voldoen. Bekijk daarom eerst altijd de volgende punten voordat  
je begint.

1. De artikelen waarmee je wil adverteren  
zijn beschikbaar
Wanneer jouw artikelen niet aan de Adverteren via  
bol.com-voorwaarden voldoen, is het niet mogelijk te starten.  
Je krijgt dan een foutmelding bij het inloggen. Aan deze 
voorwaarden dienen je artikelen te voldoen:  

• De artikelen staan in het koopblok
• De artikelen zijn leverbaar en staan online
• Je artikelen beschikken over noodzakelijke productinformatie
• Zorg daarbij dat het artikel in de goede productcategorie staat  

en vermeld altijd de merknaam 
• De artikelen zijn nieuw en niet tweedehands

2. Welke voorwaarden zijn er?

2. Je verkoopaccount is actief
Wanneer je verkoopaccount tijdelijk op ‘non-actief’ staat, ofwel 
(tijdelijk) gesloten is, is het niet mogelijk gebruik te maken van 
Adverteren via bol.com.

3. De artikelen zijn geschikt om mee te adverteren 
Binnen een aantal productcategorieën op bol.com is het beperkt 
of niet mogelijk te adverteren. Hierbij gaat het vooral om artikelen 
in de categorieën ‘gezondheid’ en ‘gezondheid voor dieren’. Deze 
categorieën staan op de zogeheten ‘blacklist’. De lijst vind je hier. 

Let op! Bij een nieuw artikel kan het tot 48 uur duren 
voordat het zichtbaar is binnen het menu ‘Adverteren’ 
in je verkoopaccount.
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Bij Adverteren via bol.com betaal je 
alleen als er op je advertenties wordt 
geklikt. Voor het vertonen van je 
advertentie betaal je dus niks. Er zijn 
ook geen vaste kosten verbonden aan 
het gebruik maken van Adverteren via 
bol.com. 

De prijs per klik bepaal je helemaal 
zelf in het menu ‘Adverteren’ in je 
verkoopaccount. Hier stel je ook de 
maximale budgetten per campagne 
en een bestedingslimiet in.

De facturering werkt heel simpel.  
Aan het einde van iedere maand 
ontvang je je Alles-in-een factuur.  

3. Hoeveel kost het en zit ik  
ergens aan vast?

De kosten van Adverteren via bol.com 
worden automatisch ingehouden van 
de uitbetaling van je Verkopen via 
bol.com. Op de specificatie staat in 
het datumveld over welke periode 
het gaat. 

Let op: de datum vermeld in de 
specificatie, is de verwerkingsdatum 
van de gemaakte kosten. Het systeem 
verwerkt de kosten met een vertraging 
van vier dagen. Dus als er bij de kosten 
als datum 30 januari staat, dan gaat 
het om de kosten die gemaakt zijn  
op 26 januari. 
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Stap 1: 
Log in in je verkoopaccount en druk 
op de knop ‘Adverteren’ (rechtsboven 
in jouw verkoopaccount). Doorloop de 
stappen en accepteer de voorwaarden. 

Stap 2: 
Stel je bestedingslimiet in. Daarmee 
geef je aan hoeveel geld je maximaal 
wil uitgeven aan advertenties. We raden 
aan te beginnen met een bedrag van 
minimaal 250 euro. 

Wanneer de bestedingslimiet bereikt 
is, vul je deze weer aan om verder te 
adverteren. Je bestedingslimiet is niet 
automatisch het bedrag dat wordt 
gefactureerd, je betaalt namelijk pas 
wanneer iemand op jouw advertentie 
klikt. Dit zijn de zogenaamde klikkosten.

Stap 3: 
Klik op ‘Beheer Sponsored Products’. 
Je komt dan in een nieuwe omgeving; 
de campagnemanager. Hier start, 
wijzig en verbeter je je campagnes. 
Je kunt een automatische of handmatige 
biedingsstrategie kiezen. Kies je voor 
een automatische campagne? Dan 
worden de meest relevante zoektermen 
gelijk voor je opgezocht en wordt het 
automatisch bieden vanzelf voor je 
ingesteld. 

Wanneer je voor een handmatige 
campagne kiest, stel je zelf de 
zoekwoorden en biedstrategie in. 

Stap 4: 
Nu maak je een nieuwe campagne aan. 
Beslis met welke artikelen je graag wil 
adverteren. Wordt het bijvoorbeeld die 
nieuwe lijn artikelen die nog niet zo veel 
beoordelingen heeft? Of worden het die 
hardlopers waarvan je vermoedt dat ze 
nog meer verkooppotentie hebben? 
Om te beginnen raden we je aan te 
starten met een automatisch ingestelde 
campagne van twee weken. Zo krijg je 
een goed beeld van waar mensen op 
zoeken. Je weet dan gelijk met welke 
zoekwoorden je jouw artikelen onder de 
aandacht kunt brengen. Hierna bekijk 
je de resultaten en neem je zelf de 
beslissing of je handmatig aanpassingen 
wil doorvoeren in de volgende 
campagnes. 

Keuze gemaakt? Klik dan op ‘Maak 
campagne aan’ en binnen een half uur 
staat je campagne live bij bol.com. Na 
ongeveer een uur verschijnen de eerste 
resultaten al in je verkoopaccount! 

Klaar voor de start? Dan is het tijd je eerste campagne live te zetten.  
Met onderstaand stappenplan doe je dit in een handomdraai. 

4. Hoe start ik mijn eerste 
campagne?
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Heb je nog vragen over Adverteren via bol.com?  
Bel gerust naar onze partnerspecialisten.

Partnerservice
  030 - 310 49 96
  02 - 788 59 90

Meer weten?
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