
MUST DO’S  
VOOR VIDEO ADS DIE 
CONVERSIES OPLEVEREN



Wanneer je begint met het creëren van video content, houd altijd rekening met de 
juiste specificaties van een platform (zoals afmetingen en de maximale toegestane 
duur van een video). De meest gebruikte platformen (en let op: waar je dus ook de 
meeste personen kunt bereiken) zijn: Instagram Stories, de Instagram-tijdlijn en de 
Facebook-tijdlijn.

Maak gebruik van zoveel mogelijk oppervlakte van het scherm van de gebruiker voor 
jouw video Ad. Vooral voor video’s die je laat zien op de Instagram- en Facebook- 
tijdlijn is dit erg belangrijk.

Denk eraan om in het geval van Instagram Stories verticaal te filmen, 
zo kun je namelijk gebruik maken van het volledige scherm van een 
smartphone. Daarnaast duurt een Instagram Stories Ad maximaal 15 
seconden, zorg daarom dat jouw boodschap snel duidelijk is.

Wij gebruiken bijvoorbeeld het liefst video’s met een 4:5 verhouding. 
Op deze manier is er nauwelijks ruimte voor en dus afleiding van       
andere posts. Het scherm van een smartphone is daardoor bijna     
volledig gevuld met de advertentie.   
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Gebruikers krijgen dagelijks heel veel indrukken op Social Media. Daarom is de intro 
van een video het meest belangrijk van de hele video. Probeer daarom direct vanaf 
het begin de aandacht van de gebruiker te pakken.

Werk jij met producten? Kies dan de producten uit die tot nu toe het beste                              
verkopen in jouw winkel. Deze producten zijn niet voor niets populair en trekken 
dus de aandacht van de potentiële klant. Wat ook goed werkt, is om de meest  
uitgesproken producten in een video te zetten zodat mensen nieuwsgierig worden 
en later via de website eventueel bij een meer basic product uitkomen. Zo werkt de 
video dus eigenlijk als een etalage. 

Wanneer een video start met een logo wordt dit al gauw met een                    
begin van een reclame geassocieerd. Door te beginnen met een uniek 
of een spectaculair shot die nog niet direct herleidt kan worden naar 
het merk, wordt de aandacht van de gebruiker sneller gegrepen.

In een etalage worden vaak producten geplaatst met een opmerkelijk 
kenmerk om de aandacht van mensen te pakken en mensen de winkel 
in te leiden. Neem nou een paar knalroze schoenen. Deze schoenen 
hoeven helemaal niet verkocht te worden. Maar als iemand eenmaal in 
de winkel is, kun jij een alternatief product verkopen aan deze bezoeker: 
dezelfde schoenen, maar dan in het zwart.
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Denk van tevoren goed na over in welke fase(s) jij de video gaat inzetten. Binnen een 
social account heb je - als het goed is - een ingerichte funnel. Kent iemand jouw merk, 
product of dienst al? Dan laat jij diegene een andere boodschap zien dan wanneer 
iemand jouw business nog niet kent. Zo maak je de video’s persoonlijker, relevanter 
en speel je beter in op de behoefte van de consument. Hierdoor zullen de resultaten 
van de video’s nog beter zijn en kun je meer uit jouw advertentiebudget halen.

Blijf je niet blindstaren op één (goede) video. Probeer van de beelden die je hebt         
opgenomen, meerdere video’s te maken en deze op verschillende manieren te editen. 
Test vervolgens deze verschillende video’s tegen elkaar. Je komt er op deze manier 
achter welke video het beste ontvangen wordt en zo kun jij jouw marketingbudget het 
meest effectief besteden.

Tijdens een opnamedag voor een klant nemen wij gemiddeld               
tussen de 20 en 40 verschillende video’s op. Deze worden ieder weer             
anders ge-edit. Vervolgens testen we deze video’s tegen elkaar. Onze           
statistieken geven vervolgens weer welke video het beste presteert 
en aan deze video zullen we dan ook het meeste budget toekennen.
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