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Out-of-home advertising (OOH) maakt het verschil: verkoopcijfers met 29% omhoog nadat 

voordien reeds promotie loopt! 

Tijdens hun eerste OOH Summit in aanwezigheid van 200 reclameprofessionals presenteerden JCDecaux en 
Clear Channel samen met GfK vanavond hun tweede onderzoeksgolf naar de ROI van OOH-advertising in de 
FMCG sector. Doelstellingen van deze 2

de
 golf waren 2-ledig: bevestiging krijgen van de resultaten van de 

eerste golf, en tegemoet komen aan de vraag naar meer inzicht in het effect van promoties op het moment 
van een OOH campagne. 
 
Ten opzichte van vorige editie werden 29 recente campagnes toegevoegd aan de steekproef (voordien 95 
campagnes) en werd onderzocht in hoeveel meer ‘sales uplift’ en ‘extra buyers’ dit resulteerde. Maar de 
uniciteit van deze 2

de
 golf ligt vooral in de toevoeging van de variabele ‘promotie’, een echte primeur, want 

nooit eerder werden in België op zulke grote schaal media-effecten in combinatie met promoties getest. 
 
Whoohw 2.0 bevestigt Whoohw 1.0 op alle niveau’s 
 
Dat out-of-home voor een resultaten-boost zorgt werd in deze 2

de
 golf opnieuw bevestigd. 

De resultaten zijn quasi identiek aan de eerste golf: tijdens de campagne stijgt de verkoop met 23%, de week 

onmiddellijk erna met 33%. Maar ook op lange termijn zijn de effecten voelbaar: de verkoop blijft stijgen tot 

gemiddeld 21% per week. Voor extra buyers zijn de resultaten 20%, 25% en 17% resp. tijdens, op korte en op 
lange termijn. (Resultaten op basis van 300.000€ OOH in de mix.). Deze tendensen werden bevestigd voor de 3 
geanalyseerde ‘buyer groups’ (A-brand lovers, Switchers, PL-lovers). 
Ook met betrekking tot een rendabele mediamix, kregen we bevestiging: 30% out-of-home in de mediamix 
levert op korte termijn 79% meer verkoop op dan mono TV, verhoogt het aandeel in de mix naar 40% OOH, 
dan stijgt de verkoopt met nog eens 4%, en dat voor lagere investeringen, nl. 30% minder campagnebudget. 
En ook in geval van kleinere budgetten die enkel mono-media toelaten, bevestigt de studie de hogere ‘return 
on investment’ van mono OOH. Voor een veel lager budget is de return on investment op korte termijn 64% 
beter voor OOH dankzij een hogere sales uplift en een lagere media-investering (40% sales uplift voor OOH, vs. 
29% TV, 500.000€ OOH versus 800.000€ TV) .  

Deze resultaten illustreren nogmaals de werking en de kracht van OOH-communicatie: een snelle opbouw van 
bereik met een hoog aantal contacten. Dit verklaart het snelle effect. Anderzijds zorgt het hoog aantal 
contacten voor een lange memorisatie. En precies deze lange memorisatie verklaart het langetermijneffect. 

 

OOH maakt het verschil bij promoties 

Een eerste belangrijke vaststelling: promotie is nagenoeg bijna altijd aanwezig. 

Indien er tijdens de OOH-campagne geen promotie was, bleek in 6 op 10 gevallen vier weken voordien een 
promotie te lopen. En ondanks het feit dat er voordien promotie loopt, stellen we al tijdens de campagne een 
sales uplift van 20% vast. Dit effect kan dus enkel toe te schrijven zijn aan OOH. In deze detailanalyse valt ook 
weer het sterke OOH-effect op met een 43% hogere sales uplift bij mono-OOH in vergelijking met mono-TV. 

Maar de resultaten zijn nog interessanter bij aanwezigheid van promotie tijdens de OOH-campagne. 
Vaststelling: in nagenoeg alle gevallen loopt er ook een promotie in zowel de periode voor als na de OOH-golf. 



 

Bijgevolg is de enige verklarende variabele OOH. De sales uplift van 29% zodra een OOH campagne loopt, om 
door te stijgen tot 40% de week nadien, kunnen we dus enkel toeschrijven aan de aanwezigheid van OOH. 

Wanneer we stilstaan bij de verschillende buyer groups, stellen we vast dat bij promoties ‘Private label lovers’ 
nog sterker reageren. Op korte termijn bedroeg hun sales uplift 75%, vs. 44% voor ‘A-brand lovers’ en 45% 
voor ‘Switchers’. De tendens op vlak van extra buyers is zeer gelijklopend: +59% ‘Private label lovers’, +35% ‘A-
brand lovers’, +47% ‘Switchers’. 

En tenslotte, ook wanneer er promotie loopt, blijft mono-OOH het heel wat beter doen dan mono-TV, met een 
sales uplift die op korte termijn 85% hoger ligt, ondanks de lagere investering (500.000€ vs. 800.000€) 

 
Methodologie 
Om tot deze resultaten te komen werden de gegevens van het Consumenten Panel van GfK gekruist met de 
MDB media investeringen van 124 FMCG-campagnes (60 mix media campagnes, 31 mono OOH campagnes en 
33 mono TV campagnes), alsook de promoties die voor, tijdens en na de campagnes liepen. Het Consumenten 
Panel van GfK telt 5.000 gezinnen die de barcodes van hun FMCG en OTC aankopen inscannen. Daarenboven 
beschikt GfK over het overzicht van alle promoties (folders en instore)  op basis van de PCN / Publi-info. Op die 
manier heeft GfK een uniek zicht op de FMCG markt in al zijn facetten. 
 
Voor alle campagnes werd de verkoopevolutie uitgerekend. Deze werd afgezet tegen de out-of-home 
investeringen per campagne. Vervolgens werd het statistisch verband tussen beiden gezocht voor elk van de 
campagnes. Op die manier kwam GfK tot een econometrisch model.  
De uiteindelijke rapportering gaat uit van een referentieperiode zijnde het gemiddelde van de 4 weken 
voordat out-of-home advertising werd ingezet. De resultaten van de periode tijdens dewelke het merk in het 
straatbeeld aanwezig was, de week die hier onmiddellijk op volgde en tenslotte het gemiddelde van 4 weken 
na de out-of-home golf, worden met deze referentieperiode vergeleken. 
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