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Facebook staat in de schaduw van LinkedIn als het neerkomt op social media
marketing in een b2b-context. Toch blijft Facebook een geweldig platform omwille
van zijn groot bereik. Elke maand telt het platform 1.6 miljard actieve gebruikers…
Het zou straf zijn mocht daar geen enkel interessant proﬁel voor jouw bedrijf tussen
zitten, toch?
Laten we dieper ingaan op het business platform voor facebook en kijken naar wat
facebook voor jou als b2b organisatie kan betekenen.

Facebook Business Manager
Facebook knelt het organisch bereik steeds meer en meer af om bedrijven richting
advertenties en het boosten van posts te duwen. Alleen is het boosten van een post
niet de meest effectieve manier om je boodschap de wereld in te sturen.
Als je van plan bent om budget aan je facebook posts te geven, dan wil je het liefst
zo goed mogelijk met dat budget omgaan.
Maak dan kennis met Facebook Business Manager.
Facebook Business Manager is het platform van Facebook waarin je jouw
marketingcampagnes via Facebook & Instagram beter en professioneler kan
managen. Dus ook je budgetten, visuals, targeting, etc.
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Facebook Business Manager Structuur
Elke Business Manager volgt een bepaalde structuur en opdeling die er als volgt
uitziet:
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Straffe content is leuk. Maar als je die content de wereld niet instuurt, is de kans heel
klein dat je content jouw doelgroep bereikt. Houd rekening met de volgende
formats & tips wanneer je jouw blogpost promoot, en geef je content de aandacht
die het verdient.

Ad formats
Facebook biedt een hele hoop mogelijke formats aan waarin je jouw content kan
uitsturen op het platform. Hieronder vind je een overzicht van de mogelijke formats:
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Wat gebruik je in een B2B-context?
Facebook lijkt op het eerste gezicht eerder een B2C-kanaal dan een platform voor
een professioneel netwerk zoals LinkedIn. Maar hoe je het ook draait of keert, je zit
in een B2P-wereld (business-to-people). Dat wil zeggen dat je daar moet zijn, waar
mensen uit je doelgroep aanwezig zijn… dus ook Facebook.
1.

Video

Volgens Facebook zal tegen 2021 78% van
alle mobiele content uit video bestaan. Dat
maakt dat video een onmisbaar onderdeel
wordt in jouw content strategie.
Maar hoe zorg je ervoor dat je video
content optimaal benut wordt op
Facebook en Instagram?
Helaas kan ik je daar geen éénduidig
antwoord op geven. Je video moet zo kort
mogelijk zijn, maar ook zo lang als nodig.
Volgens Facebook zijn er 4 eigenschappen die jouw video content er doen
uitspringen:
1.

Vroeg aandacht trekken: Je hebt ongeveer 3 seconden om iemand zijn aandacht
vast te houden. Heb je langer nodig, dan is de kans groot dat je voorbijgescrolled
wordt.

2.

Duidelijke boodschap: Mensen navigeren aan topsnelheid doorheen hun feed. Je
zorgt dus best dat je een duidelijke en interessante boodschap te vertellen hebt.

3.

Denk aan je geluid: De beste video’s brengen het verhaal ook over zonder geluid.
Niet iedereen bekijkt je content met het geluid op. Denk daar aan.

4.

Kies het juiste format: Kies een format dat goed bij je verhaal past. Dat kan zijn
een video in de feed, maar denk ook aan stories, carousel, etc.
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2. Foto
Foto’s of banners zijn een geweldige manier om je
bedrijf tot leven te brengen op social media en een
brand image te creëren.
Het is een tool om mensen naar je website te
trekken, awareness te stimuleren of je weinig tijd
hebt om content of advertenties te maken.
Best practices:
1.

Focus op één ding: Trek alle aandacht toe naar
één ding in je visual. Als je meerdere dingen wil
tonen, dan overweeg je best een carousel of
video.

2.

Less is more: Als het op tekst neerkomt. Zorg
dat er niet meer als 20% tekst staat in je visual.
Zeker voor betalende content.

3.

Gebruik foto’s met hoge resolutie: Logisch.

4.

Experimenteer met visuals: Meerdere visuals
toevoegen aan je advertentieset kost je niet
meer geld. Dus waarom test je er niet een paar
naast elkaar om te ontdekken wat jouw
doelpubliek het meeste aantrekt?
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3. Carousel
Een carrousel laat je toe om meer van je verhaal te vertellen in een advertentie.
Zowel op Facebook als op Instagram kan je een carrousel gebruiken..
Wanneer gebruik je een Facebook carousel?
1.

Je wilt meerdere producten / features tonen: Elke kaart in je carousel kan een
ander product of feature tonen aan je doelpubliek. Je kan verschillende headlines
en landingspagina’s gebruiken per kaart om gebruikers optimaal te begeleiden.

2.

Je wilt een proces uitleggen: Carousel ads zijn een prima format om een proces uit
te leggen. Je krijgt meer ruimte om stap voor stap een proces uit te leggen, wat
anders nooit in een enkele visual zou passen.

3.

Je wilt engagement via storytelling: Carousel ads geven je de mogelijkheid om
een verhaal kracht bij te zetten door spanning op te bouwen. Die spanning triggert
je doelgroep tot swipen en het engageren met je boodschap of merk.
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4. Lead ads
Een lead ad is geen speciaal format op zichzelf, aangezien je het kan gebruiken als
video, foto of carousel.
Facebook ontwierp lead ads om het lead generation proces op mobiel te
vergemakkelijken. Bij het klikken op je advertentie verschijnt een pop-up form dat
de gegevens van een gebruiker vanzelf invult op basis van zijn facebook-proﬁel.
Zo kunnen kwaliteitsvolle leads in een paar simpele toetsen hun gegevens bij je
achterlaten… Dat is alleszins het idee.
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Speciﬁcaties checklist
Elk format heeft zijn eigen vereiste wanneer het neerkomt op de speciﬁcaties van
de advertentie of post. Hieronder vind je een kort overzicht van de speciﬁcaties die
Facebook je aanraadt in 2019:
❏

Facebook Video
❏ Video ratio: 9:16 tot 16:9
❏ Minimale lengte: 1 sec
❏ Maximale lengte: 240 minuten
❏ Maximale grootte van video: 4GB

❏

Facebook Foto
❏ Foto ratio: 9:16 tot 16:9
❏ Type bestand: jpg of png
❏ Aanbevolen resolutie: 1080 x 1080px

❏

Facebook Carrousel
❏ Carrousel ratio: 1:1
❏ Minimaal aantal kaarten: 2
❏ Maximaal aantal kaarten: 10
❏ Type bestand: jpg, png en video

Design
Content draait niet alleen om woorden. Bij het promoten van je content heb je een
sterke visual nodig die aanzet tot klikken. Houd daarbij het volgende in gedachten:
❏
❏
❏

Voeg een call-to-action of button toe aan je visual die aanzet tot actie.
Ga slim om met kleuren. Gebruik een consistente stijl of gebruik kleuren die
opvallen, zoals rood bijvoorbeeld.
Gebruik nooit meer dan 20% als tekst in je visual. Hier straft Facebook je voor
af.
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SPARK’s top 10 Facebook ads
Al die informatie over campagnestructuren, ad formats en speciﬁcaties zijn leuk,
maar geven je geen concreet beeld over hoe een goede facebook post of ad er nu
eigenlijk dan uitziet in een B2B-context.
Daarom zetten we speciaal voor jou onze 10 favoriete posts en ads op een rij. Zo kan
jij heel concreet voorbeelden zien van wat we bedoelen en er inspiratie uit halen.

Aandacht trekken
Qua design is het misschien niet de
allermooiste ad, maar hij trekt wel
gewoon de aandacht tijdens het scrollen.
Mention the numbers
Als je cijfers hebt om trots op te zijn,
gebruik ze dan om je boodschap kracht
bij te zetten.
Call-to-action

Mention the numbers.
Zie ook voorbeeld #9.

De gele button zet aan tot klikken op de
advertentie, ook al is het geen echte
button.

www.sparkagency.be

Vertel een verhaal
MindTitan gebruikt het carousel format
om het verhaal achter hun product te
vertellen. Dat doen ze op een manier die
aanzet tot verder scrollen.
Toon de beneﬁts
Vertel over de beneﬁts van je product of
service, niet over de features.
Call-to-action
Geen call to action in de visuals zelf. Maar
de hele ad copy erboven zet aan tot actie.

Kies het juiste format.
Zie ook voorbeeld #8.
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Waar doet het pijn?
HubSpot confronteert potentiële klanten
met een duidelijk probleem. Inspelen op
de pijnpunten van potentiële klanten is
meestal een goed idee.
Slim gebruik van kleuren
HubSpot gebruikt een groene,
opvallende kleur om deze ad extra te
laten opvallen?
Call-to-action
Speel in op de pijnpunten.
Zie ook voorbeelden #6 en #7.

Ook HubSpot gebruikt een button in de
visual met een duidelijke CTA, die aanzet
tot doorklikken.
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Duidelijke positionering
OptinMonster neemt een duidelijke
positionering in zowel in de visual als ad
copy. Het is helder wat OptinMonster
doet, en wat het effect van de tool is.
Slim gebruik van kleuren
Opnieuw worden er felle kleuren
gebruikt die de aandacht trekken. De
visual toont ook een beneﬁt terwijl het
ook de nieuwsgierigheid van potentiële
klanten triggert.

Positionering via sterke visuals
Zie ook voorbeeld #6.
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Promo
Als je een speciale aanbieding hebt
lopen, gebruik dat dan om opnieuw de
aandacht te triggeren. Woorden als
promo, gratis en korting zetten aan tot
klikken.
Slim gebruik van kleuren
Je hebt het waarschijnlijk nu al wel door…
Creëer schaarste

Maak je promo duidelijk in je visual
Zie ook voorbeeld #10.

Een aanbod, of evenement beperken in
tijd of ruimte is een slimme manier om
mensen aan te zetten tot actie. Probeer
fear of missing out (FoMo) in de hand te
werken.
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Als het neerkomt op campagne voeren via sociale media in een B2B-context, dan is
LinkedIn misschien wel het meest interessante kanaal.
Waarom?
LinkedIn telt 560 miljoen professionele gebruikers, die het platform gebruiken om
content te delen, informatie te verkrijgen en conversaties met elkaar te voeren.
Hoog tijd om deel uit te maken van die conversatie.
Je vraagt je misschien af op welke manier je dat dan best doet, want ook binnen
LinkedIn is er veel mogelijk.
Neem even met ons mee een kijkje:

Ad formats
Elke type heeft zo zijn voordelen, maar vereist ook een speciﬁeke aanpak. Let’s dip
our toes in the pool of LinkedIn-possibilities.
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1. Sponsored Content
Sponsored content is een manier om bestaande content of nieuwe te promoten via
LinkedIn. Je kan je boodschap heel doelgericht targeten naar een speciﬁeke
doelgroep op basis van verschillende criteria. Denk daarbij aan job functies,
bedrijfsgrootte, sectoren, etc.
Waar gebruik je het voor?
●
●
●

Awareness verhogen
Bezoekers laten doorklikken naar je website of landingspagina
Gebruiken met LinkedIn lead forms in een B2B context.

www.sparkagency.be

2. Sponsored InMails
Met Sponsored InMails kan je gepersonaliseerde berichten sturen naar de
LinkedIn-inbox van personen buiten je netwerk.
Sponsored InMails geven je de mogelijkheid om een gepersonaliseerde begroeting,
call-to-action, body text, etc. Sponsored InMails komen net als alle andere berichten
gewoon aan in de inbox van je doelpubliek.
Hoewel het een simpel concept lijkt, zijn Sponsored InMails naar onze ervaring vaak
tricky. Een InMails is vrij persoonlijk, en vraagt een gepersonaliseerde én
overtuigende aanpak. Je neemt hier dus best een ervaring copywriter voor onder de
arm, want anders kunnen InMails je snel duur komen te staan.
Waar gebruik je het voor?
●
●
●
●

Leads aantrekken
Conversatie aangaan met potentiële klanten
Gepersonaliseerde uitnodigingen sturen voor events, webinars, etc.
Content zoals Ebooks, case studies en whitepapers promoten
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3. Video ads
Wat video ads zijn, hoef ik je denk ik niet uit te
leggen. Mocht je toch graag een uitgebreide
omschrijving krijgen van wat video ads zijn,
dan legt LinkedIn je dat graag zelf uit.
Net zoals bij Facebook is video content op
LinkedIn een verstandige keuze. Sterker nog,
omdat het vrij ‘nieuw’ is op het platform, snakt
LinkedIn er zelfs naar. Vandaar dat LinkedIn
video content veel harder doorpusht naar je
doelgroep dan een afbeelding voor Sponsored
Content.
Waar gebruik je het voor?
●
●
●

Awareness stimuleren
Engaging content
Leads aantrekken met video lead ads

4. Lead ads
Lead ads op LinkedIn hebben eenzelfde doel
als op Facebook: Namelijk het lead generation
proces op mobiel te vergemakkelijken.
Bij het klikken opent ook hier een formulier
dat automatisch ingevuld wordt op basis van
de gegevens uit de LinkedIn-proﬁelen van
mensen.
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Speciﬁcaties checklist
Elk format heeft zijn eigen vereiste wanneer het neerkomt op de speciﬁcaties van de
advertentie of post. Hieronder vind je een kort overzicht van de speciﬁcaties die
LinkedIn je aanraadt in 2019:
❏

Sponsored Content
❏ Afmetingen: 1200 x 627 px
❏ Inleidende tekst: 150 tekens om afkapping te voorkomen
❏ Advertentiekop: maximaal 70 tekens om afkapping te voorkomen
❏ Type bestand: JPG of PNG

❏

Sponsored InMails
❏ Naam afzender: maximaal 30 tekens (inclusief spaties en leestekens)
❏ Onderwerpregel: maximaal 60 tekens (inclusief spaties en leestekens)
❏ Samenvatting: maximaal 60 tekens (inclusief spaties en leestekens)
❏ Hoofdtekst: maximaal 1500 tekens (inclusief spaties en leestekens)
❏ Klikbare links: maximaal 3 links

❏

LinkedIn video
❏ Onbekende wereld voor LinkedIn. Weinig richtlijnen te vinden.

Design
LinkedIn is een platform voor professionals. Dat maakt het erg interessant om
aanwezig te zijn als B2B-bedrijf. Maar net daarom, is het ook niet altijd even simpel.
❏
❏

Verkooppraatjes worden op LinkedIn worden niet echt geapprecieerd
Promoot content die een meerwaarde bieden voor je klanten
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SPARK’s Top 10 Linkedin ads
Al die informatie over campagnestructuren, ad formats en speciﬁcaties zijn leuk,
maar geven je geen concreet beeld over hoe een goede facebook post of ad er nu
eigenlijk dan uitziet in een B2B-context.
Daarom zetten we speciaal voor jou onze 10 favoriete posts en ads op een rij. Zo kan jij
heel concreet voorbeelden zien van wat we bedoelen en er inspiratie uit halen.

Lead ads
IR maakt gebruik van lead ads om snel
aan nieuwe inschrijvingen te geraken.
Daarvoor maken ze gebruikers het extra
gemakkelijk, door hen de mogelijkheid
zich in te schrijven zonder Linkedin te
hoeven verlaten.
Credibiliteit opbouwen
Let op het woordgebruik van ‘only’ en
‘certiﬁed’ die beide exclusiviteit en
credibiliteit opbouwen.
Aanhaken aan Skype for Business
Zowel in de visual als in de ad copy haakt
IR aan op de merkbekendheid van Skype
for Business.
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Algemeen
Over hoe je tekstueel een InMail
opbouwt schreven we een artikel apart.
Maar over het algemeen is het altijd een
goed idee om je bericht te versterken
met een visual, zonder dat die de lezer
van je bericht aﬂeidt.
Verder houd je je InMail best vrij kort en
zo persoonlijk mogelijk voor de lezer.
Niemand leest graag irrelevante
boodschappen.

Sterke visual
De visual trekt de aandacht en
positioneert Net-Results meteen t.o.v
andere
Copy Hook
De ad copy vraagt naar meer door op te
bouwen naar een kleine cliffhanger...
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No BS
HubSpot kent de spelregels al geen
ander. Ook al het aankomt op LinkedIn
Text Ads begrijpen ze heel goed dat een
korte krachtige boodschap de kans op
actie verhoogt.

Gebruik Job Titles in Headline
Als je heel doelgericht bepaalde functies
target, kan je die functietitels gebruiken
in de headlines van je advertenties om
de boodschap erg persoonlijk te maken.
Lees meer
Lees meer over de case hier.
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Over YouTube ads
Video wordt steeds belangrijker. Daar kunnen we vandaag de dag als marketers
niet meer om heen. Als je daarnaast ook de bedenking maakt dat YouTube
inmiddels de tweede grootste search engine geworden is, mag je gerust beseffen
dat er heel wat opportuniteiten binnen dit platform liggen om gezien en gehoord te
worden door potentiële klanten.
Maar opnieuw wordt YouTube eerder beschouwd als een B2C-platform waar het
relatief goedkoop is om videoboodschappen de wereld in te sturen richting
consumenten.
Maar hoe je het ook draait of keert, B2B is evengoed een business-to-people
omgeving. En die mensen zitten daadwerkelijk ook op YouTube om extra informatie
te vergaren.

Ad formats
Er zijn hoofdzakelijk 4 type advertenties die op YouTube geplaatst kunnen worden elk met hun eigen speciﬁcaties en vereisten:
1.
2.
3.

Trueview ads (In-Stream of Discovery)
Non-skippable ads (Pre-roll of Mid-roll)
Bumper ads
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1. Trueview ads
Trueview ads zijn advertenties die getoond worden vooraleer er een video begint te
spelen. YouTube-gebruikers kunnen deze advertenties overslaan.
Trueview ads zijn een uitstekend format om aan de hand van how-to videos,
testimonials of trailers van case studies je services of producten te promoten.
Wanneer betaal je voor Trueview ads?
Trueview ads brengen weinig risico met zich mee. Daarom zijn ze ideaal om eens te
experimenteren op het YouTube-kanaal. Je betaalt enkel wanneer een advertentie:
●
●

30 seconden of langer werd vertoond
Een bepaalde actie (zoals een klik) teweeg bracht.

Groot bereik
Als onderdeel van Google, houdt YouTube ook rekening met de geschiedenis in
zoekopdrachten binnen Google van een gebruiker. Dat zorgt ervoor dat YouTube de
doelgroepen van de twee grootste zoekmachines op aarde combineert.
Sterker nog, een jaar geleden introduceerde YouTube Trueview for reach, waarbij je
als adverteerder enkel betaald per 1.000 impressies. Als je snel een breed publiek wil
bereiken is dit een goede optie.
Maar als je een niche-product of -dienst wilt adverteren, dan is Trueview for reach
waarschijnlijk niet de beste optie. Je stelt dan beter je vizier bij om doelgericht
speciﬁeke doelgroepen te targeten.
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2 Typen Trueview ads
Trueview ads bieden twee mogelijkheden
●
●

Trueview In-Stream ads
Trueview Discovery ads

In-Stream ads
In-Stream ads kunnen verschijnen op YouTube zelf, maar evengoed binnen het
Google Display Netwerk, apps, etc.
In-Stream ads kunnen tot 3 minuten lang zijn. 30 Seconden is de duur die
aangeraden wordt. Qua ad copy zijn er geen beperkingen, dus laat jezelf maar eens
gaan.
In-Stream ads kunnen gebruikers skippen, dus ga op zoek naar een goede ‘hook’,
die gebruikers in de eerste 5 seconden van de advertentie vastgrijpt en niet meer
loslaat.
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Discovery ads
Discovery ads zijn terug te vinden in de rechterbalk naast een video waar andere
video’s aanbevolen worden.
Discovery ads kunnen nuttig zijn voor het promoten van video’s die langer duren
dan gemiddeld of nauw aansluiten op bepaalde zoekopdrachten binnen YouTube
zelf.
Er is staat geen limiet op de lengte van de video die gepromoot wordt, maar wel op
de ad copy. De headline bestaat uit maximaal 25 karakters en body copy bestaar uit
twee regels.
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2. Non-skippable ads
YouTube biedt adverteerders ook de mogelijkheid om video’s te promoten die
gebruikers niet kunnen overslaan.
Non-skippable ads zijn vaak dubbel: ze kunnen irritatie weken bij de kijkers, maar
bieden je ook de kans om een verhaal sterker op te bouwen. Al beperkt YouTube je
daar wel qua tijd in, aangezien je maximaal 20 - 30 seconden krijgt.
Er zijn 2 soorten non-skippable YouTube ads:
●
●

Pre-roll ads - spelen af voor een video
Mid-roll ads - spelen af in het midden van een video met lengte +10min

Ninja targeting
Deskundige targeting is bepalend voor het succes van non-skippable ads. Neem
dus zeker de tijd om zorgvuldig uit te zoeken voor welke doelgroepen je
video-boodschap relevant kan zijn.

3. Bumper ads
Bumper ads verschijnen achter aan een video en bedragen een maximale lengte
van 6 seconden. Dat maakt hen zowel verdaagbaarder als non-skippable ads, en
ideaal om langere video content te recycleren.
Pro tip: bumper ads zijn uitstekend om een marketing-boodschap en/of campagne
kracht bij te zetten aan de hand van remarketing. Kijkers van een bepaalde
non-skippable ad kunnen opgevolgd worden aan de hand van bumper ads.
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SPARK’s Top 5 YouTube ads
YouTube lijkt in tegenstelling tot LinkedIn opnieuw een minder geschikt in een
B2B-context. Maar zoals altijd geldt dat een sterke boodschap die gebracht wordt aan
de juiste doelgroep kan werken… Ook op YouTube.
Daarom zetten we speciaal voor jou onze 5 favoriete ads op een rij. Zo kan jij heel
concreet voorbeelden zien van wat we bedoelen en er inspiratie uit halen.
Geen pleidooi waarom. Just see for yourself.
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Humor
Humor werkt altijd en is een uitstekende
manier om kijkers vast te houden.
Bovendien is het een manier om op een
luchtige manier of beneﬁts of features
van je product te vertellen.
Hook
Bijna alle video’s grijpen de aandacht van de kijker in de beginseconden van de
video. Het vinden van een goede ‘hook’ is cruciaal, zeker wanneer je video langer
de tijd nodig heeft om een verhaal te vertellen.

Keep it simple
Keep it simple. Een video ad op YouTube moet de boodschap op een heldere en
duidelijke manier vertellen. De kijker moet meteen snappen waarover de video
gaat, en wat hij na het kijken van de video moet doen.
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Geschreven door Arend Verschueren

