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zichtbaarheid

OPPA 
BRENGt

In het kader van de recente marktevoluties, analyseerde OPPA in samenwerking 
met zijn leden  – De Persgroep Publishing; IPM Group; Groupe Rossel; Les 
Editions de l’Avenir; Roularta Media Group en Mediahuis – de zichtbaarheid van 
advertenties op de Belgische premium content websites.

vAN 
ENGAGEERt zich vOOR kwaliteit 

EN transparantie 

iN kAARt EN online advertenties
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Onder leiding van de Media 
Rating Council (MRC) werd in 
2015 een definitie voor viewability 
geïntroduceerd:

•	 voor standaard displayformaten geldt dat 
de online advertentie als zichtbaar wordt 
beschouwd als 50 procent van de pixels 
minimaal 1 seconde in beeld is geweest. 

•	 voor formaten met een oppervlakte van 
242.500 pixels of meer geldt een minimum 
van 30 procent. 

•	 Deze standaard geldt alleen voor desktop.
•	 voor video geldt dat de online advertentie als 

zichtbaar wordt beschouwd als 50 procent 
van de pixels minimaal 2 seconden in 
beeld is geweest. 

•	 Meer specifieke formaten zoals 
sponsorship en native ads zijn vandaag 
niet voldoende meetbaar
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•	 OPPA onderzocht in 2015 of de MRc standaard ook 
aanvaardbaar is voor zijn leden. 

•	 in februari 2015 start OPPA, in samenwerking 
met het media agentschap OMD en de 
technologiepartners sizmek (MediaMind) en Active 
view (Google Doubleclick) een eerste testfase, 
waarin een aantal problematieken aan het licht 
kwamen :

a) Grote verschillen, die oplopen tot 40%, tussen 
diverse tools werden geconstateerd.  

b) van alle impressies die geleverd worden zijn 
niet alle impressies meetbaar. het percentage 
meetbare impressies, daalt op sommige posities 
tot 34%. Bijgevolg is de zichtbaarheid onstabiel 
en/of onverklaarbaar laag of hoog.

c) Bij het diverse malen meten van eenzelfde 
formaat op eenzelfde positie, zijn de resultaten 
verschillend. vooral formaten die bestaan uit 
diverse sub-formaten (road block, take over, 
multiple ad), vertonen geen coherente en stabiele 
resultaten.

•	 OPPA concludeert dat  voor een positieve evolutie 
een duidelijk kader getekend moet worden, dat de 
juiste interpretatie van resultaten mogelijk maakt :

a) De huidige technologieën hebben nog een 
aantal beperkingen, waardoor het meten van 
zichtbaarheid  op het totaal aantal geleverde 
impressies op de markt  vandaag niet mogelijk is. 
Er is duidelijk nood aan richtlijnen die bepalen 
welke formaten onder welke voorwaarden 
gemeten kunnen worden. 

b) De grote variatie aan meetmethoden bemoeilijkt 
enerzijds het ontwikkelen van transparante 
benchmarks en anderzijds het verwerven van 
coherente inzichten. Een uniforme terminologie 
en definities zijn een noodzaak. 

c) Er is marktconsensus over wat we wensen 
te meten, maar niet over hoe. Er is nood 
aan een nauwe samenwerking tussen 
technologiepartners en aan-/verkopers om 
tot een uniforme en algemeen aanvaarde 
meetmethode te komen. Evenals het certifiëren 
van technologieën die conform zijn aan de 
verwachtingen van de markt.

eerste stap
2015, OPPA zEt

iN DE de goede richting
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Samenwerking met technologiepartnerS                                                                                                                    
Rekening houdend met de problematiek van de eerste 
testfase wordt in samenwerking met sizmek/Mediamind 
een tweede test georganiseerd in januari 2016.

•	 De installatie van speciale codes (Addineyev2 van 
sizmek) op de websites van de OPPA leden laat sizmek 
toe online reclame beter te herkennen en te meten.   
het oorspronkelijk lage percentage meetbare impressies 
wordt verhoogd tot gemiddeld 93%. 

•	 Er werden duidelijke afspraken gemaakt over welke 
formaten op welke posities gemeten zouden worden. 
Alle niet-standaard formaten (bijvoorbeeld take over), 
multiple-ads, video maken geen deel uit van de test. We 
beperken ons tot formaten die ook effectief meetbaar 
zijn, dat wil zeggen: 
- iAB standaard formaten 
- Op desktop
- GiF of htML 5
- Max. 42 500 pixels

•	 Definitie “viewability” : 50 procent van de pixels 
minimaal 1 seconde in beeld

DuiDelijk teStkaDer 
•	 Deelnemende websites :

- iPM: www.dhnet.be, www.lalibre.be
- Mediahuis: www.nieuwsblad.be
- Persgroep: www.hln.be
- Rossel: www.lesoir.be 
- Roularta: www.knack.be, www.levif.be 

•	 only desktop 
•	 Alle deelnemers installeerden addineyeV2 
•	 technologie: MediaMind/sizmek
•	 Materiaal: GiF of htML5
•	 1 884 437 impressies tussen 1 januari en  

29 februari 2016
•	 Formaten: skyscraper – 120 x 600,  

 Wide skycraper – 160 x 600,  
 Medium Rectangle – 300 x 250,  
 halfPage – 300 X 600,  
 XL Rectangle – 468 x 400,  
 Leaderboard – 728 x 90, 
 Large Leaderboard – 840 x 150.

OPPA
ENGAGEERt zich
vOOR
EN

kwaliteittransparantie

De Belgische content uitgevers staan al decennia symbool voor het leveren van 
advertenties in een kwalitatieve omgeving op een transparante manier.
Ook in het kader van ‘viewability’, engageren de leden van OPPA zich om de 
zichtbaarheid van online advertenties voortdurend te optimaliseren en om 
transparant de bevindingen te communiceren.

OPPA wenst hiermee een positieve marktevolutie te bereiken, gebaseerd op een 
open tweerichtingscommunicatie met de diverse partijen op de markt. Als aanzet 
werd in januari 2016 inzicht verworven in de zichtbaarheid van advertenties op 
professionele content websites.
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vAN
BEvEstiGt OPPA zijN 

vaste waarden
59%zichtbaarheidsscore 

De nauwe samenwerking met Sizmek/Mediamind, 
het vooraf bepalen van de doelstellingen en 

het bepalen van een duidelijk kader leverden
accurate resultaten en learnings op.

MEt EEN GEMiDDELDE
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hOE MiNDER 
iMPREssiEs 
MEEtBAAR zijN, 
hOE LAGER DE 
BEtROUWBAARhEiD 
vAN DE 
zichtBAARhEiDsscORE 93% 59% 

impressions analyzed

vAN DE 
GELEvERDE 
impreSSieS OP 
oppa webSiteS 
zijN meetbaar

GEMiDDELDE 
Viewability 
rate
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EvALUAtiE MOEt 
GEBAsEERD zijN 
OP DE jUistE 
iNtERPREtAtiE
vAN PAGiNAPOsitiE
iN cOMBiNAtiE MEt
hEt FORMAAt 

•	 Formaten	bovenaan	de	pagina	
hebben over het algemeen een 
hogere zichtbaarheidsscore als 
formaten die zich in het midden 
of onderaan bevinden, wat niet 
betekent dat de click through rate of 
conversie gerelateerde kpi’s van deze 
laatste posities ook lager liggen.

•	 Rechter	posities	of	skyscrapers	
hebben over het algemeen een 
lagere zichtbaarheid als de 
topposities, omdat op sommige 
schermresoluties de advertentie niet 
volledig zichtbaar is.

•	 De	rectangle	posities	bestaan	uit	
half pages en rectangles, waarbij de 
half page gedeeltelijk boven de scroll 
staat en gedeeltelijk onder de scroll. 

81% TOP POSITIONS

63%
REcTANGLE 
POSITIONS

23%

ABOuVE THE FOLD

uNDER THE FOLD

57%
RIGHT 

POSITIONS
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viEWABiLitY
PER FORMAAt 

83%

61% 52% 23%64%

73% 69%leaderboard
(728 X 90)

half page
(300 X 600)

skyscraper
(120 X 600)

xl rectangle
(468 X 400)

medium rectangle
(300 X 250)

large leaderboard
(840 X 150)

wide skyscraper
(160 X 600)
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•	 in afwachting van positieve evoluties, moeten we een 
consensus vinden tussen uitgevers en agentschappen/
adverteerders over wat in de huidige omstandigheden 
aanvaardbaar is. tevens moet een continue conversatie 
onderhouden worden met alle spelers op de markt. 

•	 De Belgische professionele uitgevers pleiten voor 
kwaliteit, transparantie en betrouwbaarheid. ze 
engageren zich gezamenlijk om hun zichtbaarheidsscore 
boven  het gemiddelde, zoals gedefinieerd door MRc, 
te houden.

De belgSiche proFeSSionele contentuitgeVerS 
engageren Zich Voor een gemiDDelDe 
ZichtbaarheiD Van 60% 
binnen een DuiDelijk kaDer.

•	 een impressie is ‘viewable’ als 50 procent van de 
pixels gedurende minimaal 1 seconde in beeld is

•	 Voor een betrouwbare meting moeten minstens 
70% van de geleverde impressies meetbaar zijn.

•	 iab standaard formaten die geen uitmaken van 
een multiple ad: 
 skyscraper – 120 x 600,  
 Wide skycraper – 160 x 600,  
 Medium Rectangle – 300 x 250,  
 halfPage – 300 X 600,  
 XL Rectangle – 468 x 400,  
 Leaderboard – 728 x 90, 
 Large Leaderboard – 840 x 150.

•	 enkel metingen op desktop.

zich
engageertOPPA



contact OPPA Belgium:
siska truyman – coordinator
siska.truyman@theppress.be
M +32 497 03 91 22
T +32 2 558 97 50
F +32 2 558 97 58

www.twitter.com/OPPAbelgium

subscribe to our monthly newsletter ‘Digital stories’:

Om te registreren in het Nederlands, klik hier en kies OPPAb
Pour s’enregistrer en français, cliquez ici et choisissez OPPAb

hi,
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