
Marktplaats biedt autobedrijven, dealers en holdings een uitgebreid aantal opvalmogelijkheden voor het 
adverteren van auto’s. Daarnaast zijn er verschillende manieren  om uw bedrijf duidelijk en professioneel 

 

Heeft u vragen over de mogelijkheden van adverteren op Marktplaats? 

Neem dan contact op met ons via automotive@marktplaats.nl 

of telefonisch via 088-0082626  (lokaal tarief).

Overzicht opvalmogelijkheden op Marktplaats

Blikvanger

3 dagen extra zichtbaarheid voor klanten bij u in de buurt.

Een XL foto van uw advertentie op de homepagina van Marktplaats en op de groepspagina van de groep auto’s. 

ONZE OPVALMOGELIJKHEDEN

Blikvanger op Marktplaats Auto’sBlikvanger op de homepagina



Fotoknaller 

Uw advertentie krijgt extra aandacht dankzij 5 extra foto’s in de resultatenlijst. 

Kopers krijgen in 1 oogopslag een completer beeld van de auto. 

Desktop fotoknaller Mobiele fotoknaller

Dagtopper

Uw advertentie staat gegarandeerd 24 uur boven de reguliere advertenties in de resultatenlijst. 

Wordt sneller en vaker bekeken. 

De ideale manier om uw verkoop 1 dag een boost te geven. 

Staat onder de topadvertenties.

Desktop dagtopper



Omhoogplaatsen

Uw advertentie wordt opnieuw bovenaan de reguliere advertenties in de resultatenlijst geplaatst.  

De advertentie zakt naar beneden wanneer nieuwe advertenties worden geplaatst. 

Desktop omhoogplaatsen Mobiel omhoogplaatsen

Opvalsticker 

 

 
De Opvalsticker is alleen beschikbaar in de volgende categorieën: Auto’s, Motoren, Caravans en Kamperen, 
Auto-onderdelen, Auto diversen.

Desktop opvalsticker Mobiele opvalsticker

Uw tijdelijke actieboodschap 7 dagen lang in een label bij uw advertentie.

Wordt op zowel de resultatenlijst als in het foto-overzicht getoond. 

Ideaal op extra op te vallen in populaire groepen. 

Voorbeeldstickers

MODEL 2007

UNIEKE AUTO

GARANTIE



Topadvertentie

Uw advertentie wordt bovenaan de resultatenlijst geplaatst. 

De advertentie blijft 7 dagen boven de reguliere advertenties op de eerste pagina staan.

Wordt sneller gevonden en gemiddeld 3X vaker bekeken dan een reguliere advertentie

Desktop topadvertentie Mobiel topadvertentie

Het tonen van een video op de advertentiepagina is gratis. 

Video’s worden zowel op de website als in de Android app getoond.

Getoonde resolutie: 720P.

Alleen video’s door ISN gehost worden geaccepteerd.

Video’s zijn alleen beschikbaar in de groep auto’s.

Desktop video Mobiel video

Video



BEDRIJFSPROFILERING

Marktplaats biedt autobedrijven de mogelijkheid om op de advertentiepagina’s en het advertentieoverzicht 
volledig te personaliseren tot uw eigen online showroom. Met een inleidende tekst over uw bedrijf, extra 

foto’s en ruimte voor uw logo’s krijgen kopers een duidelijke en professionele indruk van uw bedrijf.  

Uw advertentieoverzicht

Boven het overzicht met al uw advertenties is ruimte voor een introductietekst over uw bedrijf, een grote foto en 
een bedrijfslogo. Hiermee geeft u klanten een professionele eerste indruk van uw autobedrijf.

Uw advertentieoverzicht

De advertentiepagina

Verklein de stap van online naar de showroom. 
Bij iedere advertentie worden uw bedrijfsinformatie, logo en foto getoond.

De advertentiepagina



Klantbeoordelingen Mobiele klantbeoordelingen

Heeft uw autobedrijf beoordelingen op tevreden.nl of klantenvertellen.nl? Dan worden deze automatisch ook 
getoond op Marktplaats. Zowel bij uw advertentieoverzicht als bij iedere advertentie wordt de gemiddelde score 
getoond en zijn uw beoordelingen na te lezen.

Klantbeoordelingen


