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WHITEPAPER

De 6
succesfactoren
van LinkedIn
Advertising
LinkedIn is niet enkel een sociale netwerksite gericht op zakelijke connecties, maar tevens een
uitstekend platform om door middel van advertenties je business te laten groeien. Wij hebben
inmiddels al meer dan 50 LinkedIn Ads accounts van binnen gezien en hebben een aantal factoren
gevonden waarop adverteren vaak mis gaat. Deze inzichten willen we middels dit whitepaper met
je delen. Door middel van tips bieden we je een stappenplan om van jouw campagnes een succes te
maken!

LEARN MORE
O

Doel
De eerste en meest belangrijke stap bij het opzetten

en meetbaar doel opstelt. Natuurlijk kunnen dit

van een LinkedIn campagne is het bepalen van de

verschillende doelstellingen zijn, zoals bijvoorbeeld

doelstelling. Wat wil je met de campagne bereiken?

2.000 bezoekers naar je website of blog, 50 deelnemers

Wanneer je dit niet duidelijk hebt, kun je ook niet

aan een webinar, 100 gedownloade whitepapers of het

beoordelen of de campagne een succes is. Daarom is

genereren van extra merkbekendheid.

het belangrijk dat je van te voren een helder, concreet

Doelgroep
Wanneer je een helder campagnedoel hebt opgesteld, is het belangrijk om een goed beeld te krijgen
van de doelgroep. Wie wil je met je campagne bereiken? Welke mensen moeten de doelactie
uitvoeren? Om je doelgroep te bepalen zijn er verschillende vragen die je jezelf moet stellen. Wie
behoren er tot je DMU? Zijn er influencers in het aankoopproces? En is er sprake van verschillende
senioriteits niveaus?

De DMU (decision making unit) is de beslisser. Degene

Daarnaast is het van belang je af te vragen of er sprake

die de call heeft over de uiteindelijke ‘ja’ of ‘nee’. De DMU

is van verschillende senioriteit niveaus. Vaak hangt

kan bestaan uit één persoon, maar ook uit meerdere.

dit samen met de omvang van een bedrijf. Bij grotere

Naast de beslisser zijn er mogelijke influencers. Dit zijn

bedrijven heb je over het algemeen vaker afdelingen

personen die invloed uitoefenen op de DMU, zoals

voor bepaalde specialismen, waar verschillende mensen

bijvoorbeeld HR-managers of security specialists. Stel dat

werken, die je wilt overtuigen met de advertentie. Denk

je product HR- of beveiligingssoftware is. De directeur

aan een marketing-afdeling, of een strategie-afdeling.

van een bedrijf zal de uiteindelijke beslissing moeten

Binnen deze afdelingen zullen mensen werkzaam zijn

nemen over de aanschaffing van de software, maar zelf

op verschillende niveaus. Zo kan een afdeling bestaan

zal hij of zij hier waarschijnlijk weinig mee werken. De

uit een assistant, een consultant en een manager.

HR-manager of de security specialist fungeert dan als

Ook hierbij is het weer belangrijk om je af te vragen

influencer. Zij kunnen invloed uitoefenen op de beslisser

wie je precies met jouw advertentie wil bereiken. Zorg

en diegene aansporen om de software aan te schaffen.

er daarom voor dat je dit helder hebt wanneer je een

Bij het bepalen van je doelgroep is het dus van belang

campagne gaat opzetten.

te bepalen op wie je jouw campagne wil richten. Richt
je deze direct op de DMU, of richt je deze juist op de
influencer(s)?

Op wie
richt jij je?

DMU / BESLISSER(S)

HR-software
voorbeeld

“Aanschaf
HR-software
nodig”

INFLUENCERS

(HR-managers)

Directie

HR

Finance

“Akkoord”

Development

Behoefte
Wat kom je brengen? En welk probleem los je daarmee op? Bij het opzetten van jouw LinkedIn
campagne is het belangrijk dat de focus niet ligt op welk product of welke dienst jij aanbiedt, maar
om te benadrukken welk probleem jij daarmee oplost. Daarom moet duidelijk worden gedefinieerd
welke klantbehoefte jij vervult. Waar loopt jouw doelgroep tegenaan? En hoe kan jouw product of
dienst hen daarbij helpen?

Laten we HR software opnieuw als voorbeeld nemen.

ontwikkelen. HR software kan deze problemen

Potentiële klanten hebben hier geen directe behoefte

vervolgens in kaart brengen en oplossen, en op die

aan. De behoefte ontstaat vanuit problemen die

manier vervul je dus een indirecte behoefte met jouw

spelen, zoals bijvoorbeeld een hoge mate van verloop

product.

van collega’s of medewerkers die zich niet snel genoeg
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Ad copy
Dan komen we aan bij de daadwerkelijke inhoud van jouw LinkedIn advertenties. De belangrijkste
vraag die je jezelf hier kunt stellen is: past mijn ad copy bij de doelgroep die ik wil bereiken? Lettend op
je doelgroep maak je zodoende keuzes over tone-of-voice, woordgebruik en vaktermen. Bovendien
kan de inhoud van je ad copy variëren per doelgroep. Zo zul je de aandacht van een directeur eerder
trekken wanneer je het hebt over risico vermijden of het behouden van goed personeel, terwijl
je de aandacht van uitvoerend personeel eerder zult trekken wanneer je de uitdagingen van de
operationele gang van zaken benadrukt.

Zoals we hierboven al beschreven is het belangrijk om
in kaart te brengen wat de behoefte is die voortkomt uit

OPLOSSING
(Product / dienst)

PROBLEEM
(Behoefte)

het probleem dat jouw doelgroep heeft. Bij het schrijven
van je advertentieteksten is het dan ook belangrijk om de
oplossing te bieden voor het probleem van de doelgroep. De
sweetspot voor overtuigende ad copy is te vinden waar het
probleem en de oplossing elkaar raken. Naast de geboden
oplossing moet de ad copy goed afgestemd worden op de
doelgroep, dus let goed op hoe je de doelgroep aanspreek
met tone of voice, woordkeuze en geboden oplossing.

SWEETSPOT
(Ad copy)

Tip! Ga aan de slag met LinkedIn message ads. Dit is
een gesponsord LinkedIn bericht in de inbox van de
ontvanger, welke volledig gepersonaliseerd kunnen
worden. De engagement van LinkedIn message
ads is over het algemeen een stuk hoger dan van
newsfeed ads. Hierdoor zijn de kosten per doel via
LinkedIn message ads vaak veel lager dan via andere
advertenties. Het gros van de adverteerders gebruikt
momenteel (nog) geen LinkedIn message ads, terwijl bij
de bedrijven die dit wel doen ongeveer de helft van alle
leads via deze advertenties komt!

Management
Na het opzetten van je campagnes is het belangrijk om veel verschillende doelgroepen te testen en om
je advertenties actief te managen. Bij LinkedIn kun je al na een week of twee zien of de advertenties
en doelgroepen presteren. Wanneer een advertentie binnen deze tijd niet aanslaat, is de kans klein
dat het een paar weken later wel gaat gebeuren. Daarom moet je direct actie ondernemen als je
opmerkt dat een campagne na twee weken niet het gewenste resultaat oplevert. Op zo’n moment
heb je twee keuzes: wanneer er helemaal niet wordt gepresteerd (dus wanneer er geen resultaat te
zien is) moet je de advertentie pauzeren. Wordt (nog) niet het gewenste resultaat bereikt, maar biedt
de advertentie wel mogelijkheden voor verbetering? Dan is het verstandig om te gaan optimaliseren.
Gebruik hiervoor de tips over de doelgroepen en ad copy.

Google Data Dashboard
Hiernaast is het belangrijk om de resultaten
van je campagnes en advertenties goed te
rapporteren. Wij gebruiken Google Data
Studio Dashboard als handige reporting
voor LinkedIn data. Hier kun je bijvoorbeeld
metrieken toevoegen die je niet zomaar uit
LinkedIn zelf kunt halen en kun je gemeten
resultaten gemakkelijk samenvoegen in
tabellen en grafieken.

Structuur
Als laatste is het heel belangrijk om goed overzicht te kunnen bewaren. Dit doe je door middel van
een goede campagnestructuur: bouw de naamgeving van je campaign groups, campaigns en ads op
dezelfde manier op, werk met varianten en zorg dat je UTM-tagging* consistent en gestructureerd
is. Dit laatste zorgt ervoor dat de prestaties van je campagnes inzichtelijk worden gemaakt in
bijvoorbeeld Google Analytics. Een tip hierbij is om specifiek te zijn en van groot naar klein te gaan.
Begin met het objective, vervolgens de doelgroep en daarna het type ad. Zo kun je in één oogopslag
zien om welke ads het precies gaat en bovendien zorgt dit ervoor dat je in Data Studio een helder
overzicht krijgt van al je campagnes en prestaties.
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UTM tagging is het toevoegen van een stukje tekst

tag aan een URL toevoegd wordt, kan Google

aan het einde van een URL. Dit stukje tekst kan

Analytics je precies vertellen waar je bezoekers

bestaan uit de naam van de bron, het medium, de

vandaan komen en welke campagne hen naar je

campagne en/of de ad copy. Wanneer een UTM

website heeft gebracht.

Bron

Medium

Campaign

http://mijnwebsite.nl/?utm_source=linkedin&utm_medium=cpc&utm_campaign=whitepaper

*

Gratis LinkedIn Ads
account audit
Door deze stappen te volgen bij het opzetten

we eenmalig een gratis LinkedIn Ads account

van jouw advertenties, vergroot je aanzienlijk

audit aan t.w.v. €660. De output is een praktisch

de kans dat ze succesvol zullen worden.

Deze

document om zelf mee aan de slag te gaan. Liever

succesfactoren zijn slechts het topje van de ijsberg

niet zelf aan de slag? Dan helpen wij je natuurlijk

van onze LinkedIn account audit. Kom je er niet

ook graag met campagnebeheer en strategisch

helemaal uit, of wil je jouw ads account eens door

advies.

een ervaren LinkedIn Ads specialist laten reviewen?
Dat kan! Voor lezers van dit whitepaper bieden

Gratis LinkedIn
Ads account audit
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Wij zijn Grow Up Digital, een professioneel

Naast LinkedIn advertising kun je ook bij ons

online marketing bureau gevestigd in het hart

terecht voor online marketing advies én executie

van Amsterdam. Met een gedreven team van

via alle denkbare digitale kanalen als Google, Bing,

specialisten zetten wij ons iedere dag in voor de

Facebook, Pinterest en Xing. Bij ons schakel je altijd

online groei van onze klanten.

met een senior consultant met een bak aan ervaring.

Wij helpen enorm veel verschillende soorten
bedrijven om te groeien door slimme inzet van
LinkedIn advertising. Van SaaS partijen met scale
up ambities tot facilitair dienstverleners die een
continue stroom van nieuwe leads nodig heeft, en
alles wat daar tussenin zit.

Meer weten?
Laat een bericht achter via onze
website of bel direct:

020 890 4242

