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2Waarom Premium- of Plus-advertenties echt werken!

Als zakelijke Marktplaats-adverteerder heb je 
de mogelijkheid om naast de basis-advertentie 
ook gebruik te maken van de Plus- en Premium-

mogelijkheden. Graag leg ik uit aan de hand van 
data waarom die extra mogelijkheden voor veel 
adverteerders relevant zijn!

Je kunt als autobedrijf kiezen voor een basis-
advertentie. Daarmee bereik je een miljoenenpubliek 
en is je advertentie vindbaar via de normale 
zoekvelden en of filters. En je wilt als autobedrijf 
opvallen ten opzichte van bijvoorbeeld merkdealers 
of particulieren, bijvoorbeeld door duidelijk te maken 
waarom mensen specifiek bij jou zouden moeten 
kopen.

Als je een heel specifieke auto op voorraad hebt, waar 
veel vraag naar is, dan hoef je de auto vaak niet extra 
te promoten. Er is zo’n grote vraag en in verhouding 
zo weinig aanbod, dat de auto snel verkoopt. Dat zien 
wij bij Marktplaats vaak bij de wat goedkopere auto’s.

Heb je een minder specifieke auto, of een auto waar 
je investering in geld hoog is terwijl de vraag laag is, 
dan wil je graag meer aandacht. Immers, hoe meer 
mensen deze auto zien, des te beter het is. Maak 
kennis met de Plus- en Premium-pakketten van 
Marktplaats.

De Plus- en Premium-pakketten bieden je als 
autobedrijf de mogelijkheid om je te onderscheiden 
ten opzichte van je collega’s of ten opzichte van de 
particuliere verkoper die geen garantie geeft. 

Wat bieden de verschillende pakketten?

De verschillen spreken voor zich, al kan ik me 
voorstellen dat je je afvraagt of die extra’s van Plus 
en Premium werken. Verkoop je er meer auto’s door? 
Premium laat bijvoorbeeld geen banners toe op de 
VDP-pagina. Het antwoord op de vraag of Plus en 
Premium werken, is een volmondig ‘Ja’! Eén van 
de voordelen is dat de auto sneller verkoopt! Ik heb 
onderzoek gedaan aan de hand van de beschikbare 
data en de resultaten zijn als volgt:

Bij auto’s met een prijs tussen de € 5.000,- en € 
8.000,- verkoopt de gemiddelde basis-advertentie in 
67 dagen. Als je Premium gebruikt, ben je minimaal 
vijf dagen sneller. Als je dan beseft dat de gemiddelde 
auto minimaal € 10,- per dag kost voor een 
autobedrijf, dan kan de kleine investering voor Plus of 
Premium al heel snel uit!

In de prijsklasse van € 10.000,- tot € 15.000,- zien we 
vergelijkbare winsten. Een basis-advertentie verkoopt 
in 71 dagen, bij een Premium- of Plus-advertentie is 
de auto minimaal zes dagen eerder verkocht.

Vandaag is de dag dat jouw 
occasion die je wilt verkopen 
het meeste waard is.
Ten opzichte van de Plus-advertentie heeft de 
Premium-versie extra voordelen: hij levert de meeste 
clicks naar de eigen website op en hij heeft by far de 
meeste VDP-views. In een tijd dat belangstellenden 
nog steeds ‘gewoon’ bij het bedrijf binnenlopen 
zonder eerst te bellen of te mailen, zijn dat belangrijke 
argumenten om voor Premium te kiezen. 

Uiteindelijk is het aan u als zakelijke adverteerder. 
Kiest u voor een langere doorlooptijd? Dan kunt u 
kiezen voor een basis-advertentie. Als u sneller uw 
beoogde klant wilt bereiken, kies dan voor een Plus- 
of Premium-advertentie!



Over Paul
Paul de Vries is oprichter van onder andere 
Nieuweautokopen.nl en #DCDW, het bedrijf waarmee 
hij dealers en autobedrijven traint in effectieve 
leadopvolging. Tevens is hij key-automotive 
spokesperson en trotse ambassadeur van 
Marktplaats.nl en 2dehands.be. Met meer dan twintig 
jaar ervaring is Paul een autoriteit op zijn vakgebied 
met een onvoorstelbare hoeveelheid kennis. Kennis 
die hij graag deelt door middel van blogs, artikelen, 
podcasts, presentaties, trainingen en video’s. 

Honderden, misschien wel duizenden verkopers zijn 
door Paul getraind en profiteren daar dagelijks van. 
The Next Step is na Lead The Way en Follow Up het 
derde boek van Paul de Vries waarin alle aspecten 
van online automotive, zoals marketing, online leads 
en telefonische leadopvolging, centraal staan.

Marktplaats, het grootste autoplatform van 
Nederland, heeft zijn eigen spelregels. Veel 
autoverkopers bij autobedrijven en dealerbedrijven 
hebben moeite met die regels. Ze willen graag 
verkopen, maar de Marktplaats-bieding is echt anders 
dan het voorstel dat via de eigen website binnenkomt.

Het bieden, het loven en ook het aanbieden van je 
auto’s op Marktplaats vragen dus om een specifieke 
Marktplaats-aanpak. De cursus ‘Hoe succesvol te 
worden met online leads en op Marktplaats’, bestaat 
uit 40 video’s en helpt je om beter te worden.  
Ook op Marktplaats.

Scan de QR-code 
en meld je aan voor  
de cursus.

Wil jij succesvol zijn op Marktplaats?

Paul de Vries 

#DCDW Digital Car Dealer Workshop

Frankeneng 114-N

6716 AA Ede


