


Specialist in programmatic



Hyperpersonalisatie?



“Het bereiken van de juiste persoon, op 

het juiste moment, met de juiste

boodschap”



HYPERPERSONALISTIE

Hyperpersonalisatie = klantrelatie



Korte terugblik



1994 t/m 2011



Huidige ecosysteem



Beeldvorming programmatic advertising

Goed beeld?

Slecht beeld?



Verkeerd gebruik van programmatic advertising
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Ideale Aanpak
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Technische infastructuur

CRM

DMP

THIRD PARTY DATA
DSP Ad Server



De juiste persoon, op het juiste moment, met de juiste boodschap:

HYPERPERSONALISTIEHYPERPERSONALISTIE

Volledige optimalisatie van klantcommunicatie

Communicatie met bestaande klanten:

Customer lifecycle integratie & communicatie.

Opbouwen van audiences.

Slimmer inzetten van retargeting voor retentie.

Hogere omzet per klant.

Communicatie met nieuwe klanten:

Volledig gericht op huidige behoeftes en gedrag.

Audience targeting.



 Remco print voor zijn cursisten altijd prachtige brochures uit.

 Hiervoor heeft hij een tijdje geleden een nieuwe printer 

aangeschaft en de inktpatronen gaan bij Remco gemiddeld 2 

maanden mee.

 Remco is zelf niet bezig met de looptijd van deze patronen.

 Aanpak: Verhogen klanttevredenheid + omzet per klant.

Use case DMP: Verhogen klanttevredenheid

Dit is Remco

Eigenaar van 

Onlineschilderen.nl
Print zijn eigen brochures



 Marlous koopt altijd trouw iedere maand haar producten die ze

nodig heeft voor haar kookworkshops. 

 Marlous koopt hierbij eigenlijk altijd hetzelfde.

 Marlous denkt niet na in wat ze nog nodig zou kunnen hebben om 

haar leven en dat van cursisten makkelijker te maken. 

 Aanpak: Cross-sell strategie voor verhogen omzet per klant

Use case DMP: Cross-sell strategie

Dit is Marlous

Eigenaresse van

Kokendoejezo.nl
Herhalingsaankopen & interesses



 Marvin is voor zichzelf begonnen. 

 Om te beginnen heeft hij een goedkope studio gehuurd. 

Hier is echter nog niks aanwezig.

 Voor zijn complete studio is hij opzoek naar een bedrijf

waar hij alles kan bestellen en waarop hij kan vertrouwen

dat het ook goed en snel wordt geleverd. 

 Aanpak:  Koppeling van data aan campagnes.

. 

Use case DMP: Koppeling van data aan campagnes

Dit is Marvin

Beginnend 

fotograaf
Zoekt nieuwe camera spullen



“Geen goede attributie tool gebruiken is funest 

voor inzet display advertising”

Customer journey inzichten & optimalisatie

Hier begint het inzien van de echte waarde:

Customer journey rapportages.

Volledig inzicht in het effect van display advertising.

Efficientere inzet van het media budget over alle kanalen heen.

Koppeling van online/offline media campagnes.



Attributie: Inzicht in de customer journey.

Insights



Display is introducer en influencer maar vaak geen closer 

Insights



Display is introducer en 

influencer maar vaak geen

closer. 

Insights



Content & creatie



Samenvatting

Hyperpersonalisatie ligt binnen handbereik

maar de bal ligt bij ons!



Locatie

Weesperstraat 392

1018 DN Amsterdam

E-mail

elmar@freshtoast.nl

www.freshtoast.nl

Telefoon

020 757 08 88

06 52 65 20 19


