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Digiconomy is duidelijk de norm geworden bij de communicatiebureaus en de adverteerders. Tijdens Dmexco 2015
in Keulen stelden de grootste actoren uit de sector van de digitale media hun innovaties en ideeën voor. 

500 befaamde deelnemers, 881 exposanten, een nieuw record met 43.000 bezoekers … Het toenemende succes
van dit niet te missen event bewijst op zich al de razendsnelle ontwikkeling van de nieuwe aankooptrends in de
media, de onstuitbare evolutie van de beroepen en de marketingintegratie, en het belang van agentschappen voor
digitale strategie om de technologische boot van vandaag en morgen niet te missen. 

Hebt u de wereld waarin data, sociale media en mobiele technologieën de plak zwaaien al eens goed bestudeerd?
De wereld waar reëel en virtueel, analoog en digitaal, consumenten en merken in real time met elkaar versmelten?
Hier vindt u enkele trends om mee te blijven.
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KLANTGEGEVENS: DE BASIS VAN DE CROSSMEDIARESULTATEN

Alle communicatiebureaus en adverteerders hebben hetzelfde doel voor ogen: de juiste boodschap op het juiste
ogenblik aan de juiste persoon overmaken. Maar zonder klantgegevens is het onmogelijk correct te segmenteren
om de boodschappen te personaliseren alvorens ze aan de verschillende doelgroepen worden gericht. Eén ding is
in elk geval duidelijk: data zijn vandaag een onmisbare component bij het ontwerp van creatievere
crossmediacampagnes die resultaten opleveren en de adverteerders nieuwe klanten helpen binnenhalen. 

De beste manier om een langdurig vruchtbare relatie met een adverteerder op te bouwen, is dus door optimaal
gebruik te maken van zijn databanken met klantgegevens, of ze nu op een intern of een extern systeem gebaseerd
zijn. Deze gegevens begrijpen en ze kunnen omzetten in resultaten zijn waardevolle troeven om de consumenten te
kunnen afbakenen en hen op een originele manier te overtuigen. 

Data Management Platforms (DMP) helpen ondernemingen hun online, offline en mobiele marketingcampagnes te
personaliseren door de hogere inbreng van bruikbare informatie over het doelpubliek. De beschikbare oplossingen,
zoals BlueKai voor Facebook, onthullen tal van betekenisvolle elementen die voor de adverteerder heel productief
kunnen zijn, bv. het surfgedrag op e-commercesites, de aankoopgeschiedenis of sociodemografische gegevens. Zo
is het mogelijk om het publiek volgens de verschillende kanalen te segmenteren: search, display, sociaal of video. 

De merken willen dat deze gegevens intensiever gebruikt worden in de algoritmes, om informatie op te leveren
waarmee ze relevantere en meer gepersonaliseerde campagnes kunnen uitwerken. 

Dankzij de bliksemsnelle ontwikkeling van programmatic marketing worden de data vanzelf geïntegreerd in de
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conquest- en getrouwheidsstrategieën. Zo kunnen de merken doelpublieken op maat opbouwen en in real time met
de consumenten communiceren.

PROGRAMMATIC MARKETING: HET NIEUWE TIJDPERK VAN DE
OPTIMALISERING VAN DE DIGITALE MEDIA
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Hoe kunnen we online reclame in real time sturen om de potentiële klanten op de meest doeltreffende manier te
bereiken? Het antwoord is duidelijk en vindt steeds meer weerklank: met programmatic technologie. 

Wat verstaan we onder programmatic marketing? Het is het vermogen om de interacties van merken met elke
internetgebruiker in real time te meten, in modellen te vatten en te optimaliseren via algoritmes. Dit gebeurt via
advertenties (banner, video, mobiel, sociale netwerken enz.) op meerdere marktplaatsen, in functie van
verschillende doelstellingen (aantal clicks, effectieve aankopen enz.) en diverse selectiecriteria voor elke persoon
(sociodemografische kenmerken, surfgedrag, aankoopgedrag, tijdstippen, woonplaats enz.). En dan hebben we het
nog niet over de context waarin de advertenties worden bekeken: ’s morgens op de pc, overdag op de laptop op
kantoor, op de smartphone onderweg naar huis, ’s avonds op de tablet … 

De mogelijkheid om intelligente aankooptechnologieën te combineren met de garantie dat de advertenties zullen
verschijnen op premiumsites in een formaat met een hoge impact is voor marketeers dan ook heel aantrekkelijk (62
% van de mediakopers gebruikt programmatic publiciteit tegenover direct response marketing). 

Het is geen verrassing dat mobiele technologieën en video (met in het bijzonder Liverail voor YouTube en
Facebook) de sterkste groeiers van de programmatic markt zijn.
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MOBIELE TECHNOLOGIEËN: EEN ESSENTIËLE SCHAKEL IN DE
MEDIAKETEN

Ons digitale gedrag wordt steeds mobieler. ‘Always on’: een tendens in de lift! De opmars van online video en
publiciteit via mobiele kanalen leidt tot toenemende investeringen in display advertising (de advertentieruimtes op
websites). 

In 2014 verliep 60 % van de digitale mediaconsumptie in de VS mobiel.
In het eerste halfjaar van 2015 was publiciteit via mobiele kanalen de voornaamste groeivector van de Franse
digitale reclamemarkt.
In het Verenigd Koninkrijk zal gedrukte reclame in 2015 hoogstwaarschijnlijk de duimen moeten leggen voor
mobiele reclame.
Vanaf 2016 zou mobiele communicatie ook de televisie moeten verslaan en zo de belangrijkste media-
investering op de Engelse markt worden.
Via zijn Consumer Barometer toont Google dat meer dan de helft van de consumenten die een lokale
zoekopdracht op een mobiel toestel uitvoeren, hun zoektocht binnen 24 uur verderzetten en een zaak uit hun
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streek bezoeken.
Volgens een studie van Forbes zal 87 % van de verbonden toestellen in 2017 een tablet of een smartphone
zijn.

Waarom zouden we een mobiel aanbod dus nog links laten liggen? Met het veralgemeende gebruik van
smartphones en tablets is het cruciaal dat ondernemingen content creëren die toegankelijk is voor steeds mobielere
consumenten.
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DE NIEUWE BMW 7 REEKS: DE AUTO VAN DE TOEKOMST

Met de onthulling van zijn nieuwe vlaggenschip stelt BMW de connected car van de jongste generatie voor. Een
echte revolutie, zowel qua vorm als qua inhoud. Head-Up Display, Concierge Service, Real Time Traffic Information,
Remote Services … De talrijke technologische innovaties onder de gemeenschappelijke noemer BMW
ConnectedDrive bieden de bestuurder en de passagiers de mogelijkheid om met de auto en met de buitenwereld te
communiceren. Ze geven ons een vrij precies idee van hoe de auto van de toekomst er zal uitzien. 

Trendwatchers in de automobielindustrie zien in de nieuwe BMW 7 Reeks een samenvatting van voorsmaakjes
waartoe we in de toekomst allemaal toegang zullen hebben: 

Over drie jaar zullen alle auto’s met het internet verbonden zijn. Dit betekent dat ze aangesloten zullen zijn op
de cloud (momenteel wordt 85 % van de nieuwe toepassingen ontworpen om in de cloudinfrastructuur
geïntegreerd te worden).
Op het Autosalon 2015 van Genève was, na de ecologische auto, de autonome auto (dus zonder bestuurder)
de grote blikvanger. Deze zou tegen 2030 een feit moeten zijn. Onze kinderen zullen zich vast afvragen
waarom ze nog een rijbewijs nodig hebben. Amazon stelt zich in elk geval al geen vragen meer en is van plan
om heel binnenkort autonoom bestuurde vrachtwagens te gebruiken.
De voertuigen hebben toegang tot de persoonlijke gegevens van de bestuurders. Dit past helemaal binnen
de ambities van Amazon. Op basis van zijn grote databank met informatie van alle klanten heeft de e-
commercereus zich op de totale automatisering van zijn leveringsproces gestort met de ‘voorspellende’
verzending van producten naar zijn klanten door op hun wensen te anticiperen.
Bepaalde systemen, die rechtstreeks in de auto’s geïntegreerd zijn, herkennen de verkeerssituatie in real time
(files, wegenwerken enz.) en kunnen alternatieve vervoermiddelen zoals de trein aanbevelen om tijd te
winnen.

http://pdfcrowd.com/html-to-pdf-api/?ref=pdf
http://pdfcrowd.com/customize/
http://pdfcrowd.com/redirect/?url=http%3a%2f%2fserviceplanlab.be%2fnewsletter%2findex_nl.html%23article_1&id=ma-151104051435-6e56a8b4
http://pdfcrowd.com


pdfcrowd.comopen in browser PRO version Are you a developer? Try out the HTML to PDF API

Ondersteuningssystemen voor de chauffeur voor een optimale zichtbaarheid en maximaal parkeercomfort, een
automatische chauffeur die in uw plaats stuurt, remt en versnelt of vertraagt ... De verzekeringsmaatschappijen
beginnen zich al zorgen te maken om het dalende aantal verkeersongevallen in de toekomst!
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