
 
 

 

Beïnvloed uw klant kort voor het koopmoment 
voeg waarde toe aan het koopproces met de lightbox 

 
 

U weet dat uw klanten zich uitgebreid oriënteren en daarbij alle mogelijke opties binnen de verschillende 
verkoopkanalen zorgvuldig afwegen. Zorg dat u uw klant vlak voor het koopmoment bereikt en 
beïnvloed zijn of haar koopbeslissing met de juiste communicatie. Maar hoe?  
 
Marktplaats Zakelijk heeft een advertentieproduct geïntroduceerd waarmee u het verschil kunt maken. 
Met de lightbox voegt u relevante waarde toe aan het koopproces van onze gebruikers. 
 

 
 

 

 
 

 
 

Voorbeeld Lightbox: Centraal Beheer berekent de autoverzekering voor potentiële autokopers. 
 

 

De voordelen van adverteren binnen de intentomgeving van Marktplaats 
 U adverteert in de grootste e-commerce omgeving van Nederland waar bezoekers heel dicht op de 

aankoop van een product zitten. U bereikt een koopgericht miljoenenpubliek dat trouw is aan 
Marktplaats. 
 

 Met 36 groepen en diverse targetingmogelijkheden biedt Marktplaats u relevantie in niches, u bent 
hierdoor relevant onderdeel van het koopproces door het aanbieden van het juiste product, de tool 
of dienst op het juiste moment. 
 

 U speelt een rol in de conversatie tussen koper en verkoper en biedt daarmee de koper en/ of 
verkoper toegevoegde waarde door zorg weg te nemen bij de aankoop van een product of dienst.  

 
 

❶ ❷ 

A.                                   B.  



 
 

 

 

Specificaties  

 

❶ Button op de Advertentiepagina 
 
 Logo: 80 x 20 pixels 
 
 Titel: maximaal 2 regels,  

maximaal 23 karakters per regel 
 
 Bodytekst: maximaal 2 regels, 

maximaal 31 karakters per regel 
 
 Buttontekst: maximaal 10 

karakters(afstemming in overleg 
Marktplaats) 

  

❷ Lightbox 
 
Afmeting 
 iframe in HTTPS: 758 x 351 pixels  

 
Kleurgebruik 
 Achtergrondkleur: wit 
 Kleur titel: #333333 
 Gebruik in de content veel witruimte zoals op 

Marktplaats.nl  
 Groepeer content in vakken met borders van 1px dikte 

met kleur: #B1C4DF 
 
Content 
 Titel: maximaal 70 karakters in Arial Bold 18px  

 Platte tekst in Arial Regular 12px in kleur: #333333 

 Content kan bij marktplaats gehost worden of via 
https:// op een server van de klant. In dat laatste geval 
wordt een webpagina ge-iframed. 

 Op de marktplaats server mag alleen platte HTML, of 
een grote afbeelding met image maps geserveerd 
worden. Niets dynamisch. 

 1 primary call-to-action. Blauwe knop. (zie template) 
 Meerdere secondary call-to-actions mogelijk. (zie 

template) 
 Clickouts openen in een nieuw browserwindow. href 

voorzien van target="_blank". 
 

 

Voorwaarden 
 Minimale orderwaarde €10.000 

 Cookie gebruik in iframe niet toegestaan 

 Opmaak in onderling overleg met Marktplaats, implementatietijd 2 weken. 

 Minimale looptijd 3 maanden 

 Boodschap mag niet concurreren met Marktplaats Advertentie en moet waarde toevoegen in het 
koopproces. 

 
 
 
 
 
 

http://statisch.marktplaats.com/media/templates/lightbox/mp_lightbox_template.zip
http://statisch.marktplaats.com/media/templates/lightbox/mp_lightbox_template.zip
http://statisch.marktplaats.com/media/templates/lightbox/mp_lightbox_template.zip

