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Introductie  
 
Dagelijks komen miljoenen bezoekers – veelal met een koopintentie - naar Marktplaats.nl. 
Zij zijn op zoek naar een specifiek product of dienst. Wist u dat 40% van de Marktplaats-
bezoekers zoekt naar nieuwe producten? U kunt als webwinkelier direct met deze 
consumenten in contact komen.  

Door te adverteren met Admarkt Topadvertenties bent u beter vindbaar, bereikt u meer 
potentiële klanten en kunt u meer verkopen. Daarnaast adverteert u op de beste posities, 
namelijk bovenaan de resultatenlijst in de voor u relevante rubriek. En heel belangrijk: u 
betaalt alleen voor resultaat! 

Vanaf nu is het mogelijk om vanuit uw 123WEBSHOP webwinkel producten te selecteren en 
direct door te plaatsen op Marktplaats als een Admarkt Topadvertentie. Dit scheelt veel tijd 
en de kans op fouten is klein. Zodra u een product heeft geselecteerd voor de Admarkt-
feed, zal de advertentie de eerstvolgende dag getoond worden op Marktplaats. 

Deze handleiding laat zien hoe u van deze functionaliteit gebruik kunt maken. 
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De voordelen van Admarkt Topadvertenties op een rij 
 

 Gericht adverteren in de rubriek waar uw doelgroep komt. 

 Alleen betalen voor resultaat; als er op uw advertentie wordt geklikt. 

 Controle over uw kosten; u bepaalt wat u per klik en per advertentie wilt uitgeven  
(vanaf 1 cent per klik). 

 Gratis link naar uw eigen webwinkel. 

 Snel, makkelijk en overzichtelijk advertenties plaatsen en beheren met de Feeds van 
123WEBSHOP. 

 Advies van een Admarkt-expert als u dat prettig vindt én wanneer het u uitkomt. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Afbeelding toont de bovenste 5 advertenties van de resultatenlijst; de Admarkt Topadvertenties. 

 



 

 

Admarkt Feed Handleiding          Pagina 5 van 19 

Juli 2012  

Het gemak van een koppeling tussen Admarkt en 123WEBSHOP 
 
123WEBSHOP en Marktplaats bieden u de mogelijkheid om uw producten via een feed 
automatisch door te plaatsen op Marktplaats via Admarkt Topadvertenties. Hierdoor is het 
nog makkelijker om zichtbaar te zijn voor het miljoenenpubliek van Marktplaats. 

Een feed is eigenlijk niets anders dan een koppeling in het systeem die automatisch de 
producten uit uw webwinkel bij 123WEBSHOP doorplaatst op Marktplaats. We spreken over 
een ‘feed-bestand’ dat u als gebruiker vult met producten uit uw webwinkel. 

Het gebruiksgemak op een rij: 

o In een paar kliks eenvoudig het gehele - of een selectie - van uw productaanbod 
doorplaatsen op Marktplaats. 

o Gemak: u hoeft geen handmatige advertenties te maken. 

o Wilt u uw producten uit uw webwinkel doorplaatsen op Marktplaats? Voeg 
deze dan toe in het ‘feed-bestand’ vanuit uw 123WEBSHOP webwinkel-
omgeving, zie pagina 7. 

o De kans op fouten is nihil; de advertentie wordt gemaakt met de input uit uw 
webwinkel beheeromgeving. 

o Dagelijks worden productwijzigingen automatisch doorgevoerd; de feed-bestanden 
worden elke dag ingeladen in de Marktplaats-systemen. 

o Zelf aan het roer bij het instellen van de Cost Per Click (CPC). U bepaalt wat u betaalt, 
ook kunt u een daglimiet per product toevoegen. 

o Altijd toegang tot uw advertenties door in te loggen op www.admarkt.nl, ook om een 
snelle wijziging door te voeren in een feed-advertentie (tip: vergeet het dan niet in 
de 123WEBSHOP omgeving aan te passen, anders wordt deze de dag erna weer 
overschreven). 

o Via de koppeling worden producten: 

o  die nieuw zijn in het feed-bestand toegevoegd. 

o  waarvan al een advertentie actief is op Marktplaats bijgewerkt (indien van 
toepassing). 

o  gepauzeerd als zij niet meer in het feed-bestand staan. 

 

http://www.admarkt.nl/
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Instellen met een 5-stappen plan 
 
Om uw feed-koppeling te activeren dient u de volgende 5 stappen te doorlopen.  
 

Stap 1: Configureren Admarkt feed in uw 123WEBSHOP omgeving 

 
Om advertenties te plaatsen op Marktplaats gaat u zodra u bent ingelogd in het 
beheerscherm naar 'Webwinkel beheren'  'Product feeds'  'Marktplaats Admarkt'. In dit 
onderdeel kunt u op het tabblad 'Categorieën' uw eigen webwinkel categorieën koppelen 
aan de categorieën die gebruikt worden op Marktplaats. 

 

 

‘Groep’ 
Hierin kunt u de hoofdcategorie voor uw 
advertentie selecteren. 

‘Subgroep’ 
Hierin kunt u de subcategorie selecteren 
waarin de advertentie moet worden 
weergegeven. 

Zodra u dit gedaan heeft kunt u op het tabblad 'Instellingen' de tekst instellen die onder al 
uw advertenties wordt weergegeven. Ook kunt u aangeven of de e-mail contact optie en 
telefoonnummer moeten worden weergegeven bij uw advertenties op Marktplaats. 
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Stap 2: Producten als advertentie plaatsen op Marktplaats 

 
Op het tabblad 'Producten' kunt u de gewenste producten aanvinken die u wilt plaatsen als 
advertentie op Marktplaats. 

 

Ook kunt u per product eventuele kenmerken opgeven die op Marktplaats worden gebruikt. 
Door het instellen van deze kenmerken wordt u beter gevonden op Marktplaats. 
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Onderstaande tabel licht kort de werking van de invulvelden toe:  
 

‘Actief’ 
Door dit vakje aan te vinken, wordt het 
product meegenomen in de koppeling. 

‘Oneindig Budget’ 

Als u dit vakje aanvinkt zal er geen limiet 
zitten aan de advertentiekosten en bent u er 
zeker van dat uw product altijd vindbaar is op 
Marktplaats. Als u dit niet aanvinkt, dient u 
een totaal budgetlimiet in te vullen. 

‘Totaal budget’ 
Dit is een totaal limiet dat u voor dit product 
aan advertentiekosten wilt instellen. Deze 
dient minimaal €50,- te zijn. 

‘Daglimiet’ 

Het dagelijkse budgetlimiet, is het maximale 
budget dat een product per dag mag 
besteden aan advertentiekosten. Deze moet 
minimaal €10,- zijn. 

‘CPC’ 

Dit zijn de kosten per klik die u uit wilt geven. 
Deze ligt op minimaal 1 eurocent. 

Let op: u betaalt alleen als er daadwerkelijk 
op uw advertentie wordt geklikt. 

‘Groep’ 
Hierin kunt u de hoofdcategorie voor uw 
advertentie selecteren. 

‘Subgroep’ 
Hierin kunt u de subcategorie selecteren 
waarin de advertentie moet worden 
weergegeven. 

‘Kenmerken’ 
Hier kunt u alle kenmerken van het product 
opgeven die beschikbaar zijn op Marktplaats 

 

Stap 3: De koppelings-link kopiëren voor Admarkt 
 
Als u stap 2 heeft doorlopen, kunt u de koppeling activeren in Admarkt. U doet dit door 
eenmalig de export-link van uw webwinkel door te geven aan Admarkt.  

De link vindt u onder 'Webwinkel beheren'  'Product feeds'  'Marktplaats Admarkt'. 
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Stap 4: Inloggen op de Admarkt-omgeving 
 
U kunt uw Admarkt feed-advertenties bekijken door in te loggen op www.admarkt.nl.  

 
Wanneer u nog geen Admarkt-account heeft, kunt u deze aanmaken door op de ‘Meld u 
gratis aan!’-button te klikken (onder het inlogscherm op www.admarkt.nl). Na het invullen 
van het aanmeldformulier (en na succesvolle verificatie van uw account door een van de 
medewerkers van Marktplaats Zakelijk) kunt u inloggen in Admarkt.  
 

Afbeelding van de homepage van www.admarkt.nl. In het rode kader rechts bovenaan kunt u inloggen. 

 

Let op: Voordat u kunt starten met adverteren is het nog zaak dat de 123WEBSHOP-
koppeling daadwerkelijk geactiveerd wordt. Op de volgende pagina zal stapsgewijs worden 
toegelicht hoe u dit kunt doen.  

http://www.admarkt.nl/
http://www.admarkt.nl/
http://www.admarkt.nl/
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Stap 5: Uw Feed-koppeling activeren 
 
Nadat u zich heeft aangemeld voor Admarkt kunt u de feed-koppeling volgens de volgende 
drie stappen activeren: 

5a.  Stuur het login e-mailadres van uw Admarkt-account via de ‘Help en Contact’ button 
o.v.v. 123WEBSHOP feed-koppeling, zodat een medewerker van Admarkt uw account 
kan toevoegen aan de Feed. U ontvangt een e-mail zodra u uw registratie kunt 
completeren in stap 5b. 

5b.  In de tab ‘Mijn Feed’ vult u bij ‘Feed URL’ eenmalig de export-link van uw webwinkel 
in. 

N.B. De exportlink heeft u reeds gekopieerd bij stap 3. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Afbeelding van de tab ‘Mijn Feed’. 

 

5c. Na registratie van de export-link streven wij ernaar op werkdagen binnen 48 uur uw 
feed te activeren. Zodra uw feed-aanvraag is goedgekeurd, ontvangt u van Admarkt 
een bevestigingse-mail dat uw producten in de feed zullen worden geïmporteerd. 

 

Mocht u de feed willen stopzetten dan kunt u dit doen via de volgende drie stappen: 

Stap 1:  Vink 'Actief' bij alle producten uit, zoals bij stap 2 op pagina 7 van deze handleiding 

staat uitgelegd. 

Stap 2: Pauzeer of verwijder uw advertenties in het Admarkt overzicht door in te loggen in 

uw Admarkt omgeving. 

Stap 3: Wanneer u uw feed niet in de (nabije) toekomst wilt reactiveren vragen wij u om de 

feed-koppeling ook te laten verwijderen uit ‘Mijn Admarkt’ . U kunt dit doen door een 

bericht te sturen via de ‘Help en Contact’ button met uw login e-mailadres en het verzoek 

de feed-koppeling te verwijderen. Wij streven ernaar uw feed-koppeling binnen  

2 werkdagen te verwijderen. 
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Resultaten bekijken van uw Admarkt Topadvertenties 

 
Na het inloggen op www.admarkt.nl, komt u in de tab ‘Mijn advertenties’ waar u de 
resultaten van uw Admarkt feed-advertenties kunt bekijken. Aan deze gegevens kunnen 
overigens geen rechten worden ontleend. De getoonde gegevens zijn aan verandering 
onderhevig, omdat bezoekers van Marktplaats uw advertentie kunnen bekijken terwijl u 
naar uw resultaten kijkt. 

Bovenaan de pagina kunt u de periode selecteren waarover u de resultaten wilt bekijken. 
Tip: heeft u in deze periode advertenties verwijderd, dan vinkt u voor een compleet 
overzicht ‘Inclusief verwijderde advertenties’ aan, zie het rode kader hieronder bij 
‘Resultaten’. 

 

 
Afbeelding van een resultatenoverzicht van Admarkt Topadvertenties. 

 

De facturatie vindt, middels een digitale factuur, aan het einde van de kalendermaand 
plaats. Op deze factuur zullen de gerealiseerde kliks in de betreffende maand worden 
berekend door deze te vermenigvuldigen met de door u ingestelde CPC. 
Het is mogelijk de factuur zowel met iDEAL of bankoverschrijving te voldoen. De gegevens 
op de Admarkt factuur zijn leidend. 

http://www.admarkt.nl/
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Gegevens aanpassen op Admarkt 
 
Via de tab ‘Mijn gegevens’ kunt u uw contactgegevens (of die van uw organisatie) die bij de 
advertenties komen te staan aanpassen. Ook kunt u hier het wachtwoord wijzigen. 

Wanneer u ‘Bevestigingse-mails ontvangen’ aanvinkt, ontvangt u e-mails die uw 
handelingen bijhouden in uw Admarkt-account. Bijvoorbeeld wanneer u een advertentie 
plaatst, wijzigt of pauzeert. 

 
Afbeelding van de tab ‘Mijn Gegevens’.  
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Rapportages maken 
 
De tab ‘Rapportage’ maakt het mogelijk om de advertentieresultaten per dag te exporteren 
naar .XLS of .CSV formaat. Dit kunt u doen door de gewenste periode te selecteren en op de 
button ‘Rapportage aanmaken’ te klikken. 

 

Tip: heeft u in deze periode advertenties verwijderd, dan vinkt u voor een compleet 
overzicht ‘Inclusief verwijderde advertenties’ aan. 

 

 
Afbeelding van de tab ‘Rapportage’. 
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Admarkt Topadvertenties handmatig aanmaken 
 
Om handmatig een advertentie aan te maken, klikt u op ‘Plaats Admarkt Topadvertentie’ 
(zichtbaar in de tab ‘Mijn advertenties’). De Admarkt Topadvertenties die u - naast uw feed-
bestand - handmatig aanmaakt, kunt u in deze omgeving beheren en zullen niet in de feed 
worden opgenomen. 

Ook kunt u in de Admarkt-omgeving tijdelijke wijzigen etc. doorvoeren op alle lopende 
advertenties uit de feed. Deze zullen echter de volgende dag overschreven worden bij de 
upload van de feed. Wanneer u dus blijvende wijzigingen wilt doorvoeren, dient u dit te 
doen in de 123WEBSHOP-omgeving. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Afbeelding van de tab ‘Mijn advertenties’. 
 

Let op: de rubriek en categorie van een Admarkt Topadvertentie kunnen (tussentijds) worden 
gewijzigd. Mocht u uw advertentie per ongeluk in de verkeerde rubriek hebben geplaatst 
dan kunt u dit in de 123WEBSHOP-omgeving wijzigen. Hiervoor hoeft u dus geen nieuwe 
advertentie aan te maken. Deze mogelijkheid bestaat alleen voor advertenties die in de 
Admarkt Feed staan. 
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Admarkt Topadvertenties activeren, pauzeren of verwijderen 
 
Wanneer u per direct een advertentie wilt pauzeren of verwijderen, kunt u dit doen door in 
te loggen in de Admarkt-omgeving en hier de status van uw advertentie aan te passen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Let op: indien een Admarkt advertentie handmatig via de inlog-omgeving van Admarkt 
wordt verwijderd of gepauzeerd, maar de advertentie wel nog in de feed staat dan zal deze 
door de dagelijkse import vanuit uw webwinkel weer worden geactiveerd. De betreffende 
Admarkt advertentie zal dan weer op Marktplaats worden weergegeven. 

Om dit te voorkomen adviseren wij u om uw advertenties zoveel mogelijk te beheren via de 
feed-koppeling. Zijn er dringende redenen -bijvoorbeeld als een product niet meer op 
voorraad is - om een advertentie niet meer op Marktplaats te tonen voordat de import 
gedraaid wordt, dan adviseren wij u de advertentie handmatig via Marktplaats te pauzeren 
en uit de feed te verwijderen. U kunt de advertentie weer aan de feed toevoegen zodra het 
product weer beschikbaar is.   
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Advertentiebudget instellen 

 

In de feed dient u een advertentiebudget per product mee te geven. Wij adviseren het 

budget op onbeperkt in te stellen, zodat uw advertentie altijd wordt getoond en u hier 

verder geen omkijken naar heeft. U betaalt immers alleen voor het resultaat d.w.z. als er 

daadwerkelijk op uw advertentie wordt geklikt. 

Wilt u toch een totaal budget aan de advertentie meegeven dan kan dit vanaf € 50, -. Als u 
een maximaal bedrag per dag per advertentie wilt uitgeven dan kunt u een daglimiet 
(minimaal € 10, - per advertentie) instellen. Houd er rekening mee dat indien dit budget 
bereikt is de advertentie niet meer zichtbaar is op Marktplaats. U kunt het budget van de 
advertentie verhogen als u wilt dat de advertentie weer op Marktplaats zal worden 
getoond. 

Let op: als u ingelogd bent in Admarkt, kunt u zien wat uw resterende budget is per 
advertentie. Hier zal ook in getoond worden wanneer bij advertenties het budget bereikt is. 
In uw 123WEBSHOP-omgeving zal het totaal ingestelde budget over de gehele looptijd van 
de advertentie zichtbaar zijn. Hier wordt niet weergegeven wat het resterende budget is. 

De in het feed-bestand ingestelde CPC, budget en inhoud is leidend. Mocht u overdag 
bijvoorbeeld een handmatige CPC wijziging of inhoudswijziging door hebben gevoerd in de 
Admarkt-omgeving, dan wordt deze bij de volgende import van de feed weer overschreven 
door het feed-bestand. Voer in dat geval de CPC wijziging ook door in uw feed-bestand. 

Om uw CPC te wijzigen, klikt u naar de advertentie waarvan u het ingestelde CPC bedrag wilt 
wijzigen. Vervolgens kunt u onder de tab ‘Wijzig budget en CPC’ het bedrag aanpassen. Het 
Admarkt-systeem geeft een inschatting van de CPC voor pagina 1 met een verwachting van 
het aantal resultaten per dag. 
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Belangrijke aandachtspunten 
 

 Controleer regelmatig of uw Admarkt feed-advertenties goed zijn ingeladen. 

 De correctheid van weergave van uw feed-advertenties valt onder uw eigen 
verantwoordelijkheid. 

 Niet alle tekens worden geaccepteerd door het systeem (denk bijv. aan het doorsnede 
teken). Let daar extra op indien u veel afwijkende tekens in uw advertentietekst 
gebruikt. 

 In het feed-bestand kunt u een totaalbudget meegeven. De advertenties zullen 
gepauzeerd worden wanneer dit totaalbudget bereikt is. Houd er rekening mee dat het 
gaat om een totaalbudget (in de Admarkt-omgeving zal een resterend budget worden 
getoond). 

 Producten waarvan het advertentiebudget al bereikt is bij het inladen, zullen niet 
geactiveerd worden. 

 Wanneer het advertentiebudget bereikt is van een bepaalde advertentie dient het 
budget in de feed hoger worden ingesteld of ingesteld worden als ‘oneindig budget’  
om de advertentie te activeren. 

 De koppeling wordt éénmaal per dag, in de nacht, bijgewerkt. Dit betekent dat uw 
wijzigingen in de feed van 123WEBSHOP pas de volgende dag verwerkt worden op 
Marktplaats. 

 Tips met betrekking tot het optimaliseren van uw advertentie en overige informatie met 
betrekking tot Admarkt Topadvertenties kunt u vinden in het Admarkt Kenniscentrum 
op www.admarkt.nl/kenniscentrum. 

 

http://www.admarkt.nl/kenniscentrum
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Veel gestelde vragen 
 
Waarom gaan mijn speciale tekens niet mee naar marktplaats? 
Marktplaats ondersteunt alleen ‘latin-1’ tekens. Dit betekent dat u gelimiteerd bent in alle 
beschrijvingsvelden van het product tot de standaard-karakterset. Welke karakters hier 
allemaal onderdeel van uitmaken, kunt u hier vinden: 
http://htmlhelp.com/reference/html40/entities/latin1.html Andere karakters zullen 
genegeerd worden. 
 
Mijn titel wordt ingekort in de marktplaats advertentie, wat kan ik hier aan doen? 
Hier kunt u niks aan doen. Een Marktplaats advertentie heeft ruimte voor maximaal  
60 tekens in het titelveld. Daarom wordt deze afgeknipt. 
 
Waarom worden de URL’s in mijn beschrijving niet meegenomen in de marktplaats-
advertentie? 
Het is helaas niet mogelijk om URL’s in uw beschrijving te tonen. Deze worden automatisch 
verwijderd. Daarom vragen we u hier rekening mee te houden in de beschrijving van uw 
producten waarmee u op marktplaats wil adverteren. 
 
Ik heb de algemene marktplaats instelling aan staan en het product aangevinkt om door 
te plaatsen naar marktplaats, maar mijn product wordt toch niet meegenomen in de 
marktplaats advertentie, waar zou dit aan kunnen liggen? 
Het kan zijn dat u de exportlink voor uw feed nog niet in de feedtab van de Admarkt 
beheeromgeving heeft ingevuld. U kunt de koppeling activeren in Admarkt door eenmalig 
de export-link van uw webwinkel door te geven aan Admarkt. De link vindt u in uw 
123WEBSHOP omgeving onder 'Webwinkel beheren'  'Product feeds'  'Marktplaats 
Admarkt'. Op pagina 10 van deze handleiding staat bij stap 5 uitgelegd hoe u de feedtab 
kunt activeren in uw Admarkt account. 
 
Ik heb alles ingesteld, maar ik kan de producten niet terug vinden op marktplaats. 
De feed wordt één keer per dag geüpdatet met Marktplaats. De eerste keer kan de 
activering ongeveer 48 uur duren. Mocht dit niet het geval zijn, neem dan contact met 
Admarkt op (zie pagina 20). 

http://htmlhelp.com/reference/html40/entities/latin1.html
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Veel gestelde vragen 
 
Ik heb een vraag over Admarkt  
U kunt op diverse manieren uw vraag aan Admarkt stellen: 

- Via ‘Help en Contact’ op www.admarkt.nl kunt u per e-mail uw vraag stellen. 
- Via de ‘Bel mij’ button > vul uw gegevens in en u wordt teruggebeld door een  

Admarkt-expert. 
- Tevens kunt u bij de ‘Veelgestelde vragen’ kijken of het antwoord op uw vraag hierbij staat. 

 

 
 

Ik heb een vraag over de feed 

Alle vragen die van toepassing zijn op het weergeven van uw advertenties op Marktplaats kunt u 
via ‘Help & Contact’ stellen. Om uw vraag zo goed mogelijk te kunnen beantwoorden, vragen wij u 
altijd uw export-link en het login emailadres dat u gebruikt voor Admarkt te vermelden. Het is 
vanzelfsprekend dat hier vertrouwelijk mee wordt omgegaan. 

Ik heb een vraag over 123WEBSHOP 

Worden uw advertenties niet goed doorgeplaatst op Admarkt? Zijn er bepaalde leestekens die niet 
goed worden weergegeven op Marktplaats? Kunt u geen advertenties doorplaatsen op Admarkt? 
Of heeft u vragen over andere functionaliteiten in uw webwinkel-omgeving van 123WEBSHOP, dan 
kunt u deze stellen op http://www.123webshop.nl via de knop 'Helpdesk'. 

 

 

 

http://www.admarkt.nl/
http://www.123webshop.nl/

