
Programmatic 
Advertising:
hoe werkt de in- en
verkoop van display
advertentieruimte



Intro

Online adverteren heeft in de afgelopen 10 jaar een enorme vlucht  

genomen. Een van de snelst groeiende ontwikkelingen die je vast niet is 

ontgaan, is Programmatic Advertising. 

Programmatic Advertising is vaak een ondoorzichtig speelveld voor  

adverteerders, inkopers en online uitgevers. Om effectief in te kopen, is 

het goed om te weten hoe er ‘gespeeld’ wordt en wat er aan de achterkant 

gebeurt. Dit whitepaper gaat daarom dieper in op de spelers in deze markt, 

de in- en verkoopmogelijkheden en de verschillende bieding methoden 

met hun voor- en nadelen.
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Wat is  
Programmatic Advertising?

Programmatic Advertising is een term die verschillende platformen en technologieën omvat die de 

in- en verkoop, positionering en optimalisatie van online display (banners in alle soorten en maten) en 

video- ads automatiseren. Alle transacties worden in digitale interfaces automatisch verwerkt waardoor 

je sneller en efficiënter op internet kunt adverteren. Programmatic radio, TV en Digital Out Of Home  

(de digitale schermen die je bijvoorbeeld op stations tegenkomt) zijn ook vol in ontwikkeling. Met  

Programmatic Advertising kun je zeer effectief data gebruiken om je doelgroep te bereiken op talrijke 

sites en apps. Bijvoorbeeld op basis van geolocatie, klik & hit gedrag, demografische gegevens,  

interesses en koopintenties.

De voordelen van Programmatic inkopen in een notendop:

• Geen handmatige werklast;

• Controle op budget en spend;

• Groot internationaal en cross device bereik vanuit één platform;

• Real-time flexibiliteit (wijzigingen en optimalisaties kunnen on-the-run uitgevoerd worden en  

   biedingen kunnen continu bijgestuurd worden);

• Geavanceerde datagedreven targeting;

• Verfijnde performance metrics om de performance van de campagnes te verbeteren;

• Alle soorten creatives en formaten, waaronder video, native, responsive, rich media en 

  gepersonaliseerde dynamische ads worden ondersteund (zie link voor uitleg over creative  

  mogelijkheden: https://www.maxlead.com/blog/5-redenen-om-dbm-gebruiken-plaats-gdn);

• Machine learning algoritmes die voor een geautomatiseerde optimalisatie van de campagne zorgen     

   op basis van de ingestelde doelstellingen (zichtbaarheid, bereik, kliks, conversies, etc.); 

• Extreem efficiënt en meetbaar;

• Bereikt 98% van alle online uitgevers.
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Voordat we dieper ingaan op hoe Programmatic Advertising werkt, is het belangrijk om een aantal  

begrippen te kennen.

Agency (trading desk)

Agencies verzorgen campagnes voor klanten in hun portfolio en trading desks zijn  

aparte divisies die gespecialiseerd zijn in Programmatic buying. 

Ad server

Een web based tool die gebruikt wordt door uitgevers, adverteerders en bureaus om de creatives te hos-

ten, het campagnebeheer te faciliteren en de campagne prestaties te meten en analyseren.

DSP (demand-side-platform) 

Een systeem dat door adverteerders of bureaus wordt gebruikt om display- en video- ads in real-time in te 

kopen uit meer dan 80 ad exchanges of rechtstreeks van publishers. Met een DSP zoals Display & Video 

360 (voorheen bekend als DBM) kun je campagnes centraal inkopen, opzetten, targeten, managen en 

optimaliseren. 

SSP (supply-side-platform) 

Een systeem dat publishers of bureaus gebruiken om advertentieruimte (inventory) beschikbaar te 

stellen voor inkoop aan adverteerders tegen een bepaalde bodemprijs. Met een SSP kun je inventory via 

verschillende veilingen of direct aan buyers verkopen. Bekende veilingen zijn Google Ad Exchange,  

AppNexus, AOL, Microsoft Ad Exchange en Rubicon. Een DSP is de tool van de inkoper en wordt gebruikt 

om de beste en meest relevante advertentieruimte voor de laagste prijs in te kopen. Een SSP is de tool 

van de publisher en streeft ernaar de beschikbare inventory tegen de hoogst mogelijke prijs te verkopen.

Ad exchanges

Dit zijn open veilingen waar individuele impressies in real-time worden ingekocht en verkocht via het  

real-time bidding systeem. De buyer met het hoogste bod wint de impressie op de publisher’s site.  

Uiteindelijk bepaalt de vraag de prijs van een impressie. Hoe meer vraag in de veiling, hoe hoger het 

CPM-tarief dat de buyer moet betalen. Ad exchanges bieden buyers toegang tot relevante site  

placements, thematische channels en specifieke audiences (third party cookie pools) op verschillende 

websites. Buyers kunnen ook hun eigen first party cookie pools gebruiken om zich op specifieke  

segmenten te richten.

Harde floor price

De minimumprijs die de publisher accepteert voor de impressie die in de exchange wordt geveild.  

Biedingen die onder deze minimumprijs liggen, worden afgewezen. 

Zachte floor price

Een drempelwaarde die publishers kunnen instellen om de bid responses te “vangen” die slechts iets  

onder de harde floor price vallen en anders worden afgewezen zonder opbrengsten voor de publisher.

Second price veilingmodel

Met dit veilingmodel is de “clearing price” (wat de adverteerder daadwerkelijk betaalt) altijd lager dan de 

“bidding price” (het oorspronkelijke bod). De winnende bieder betaalt slechts één cent meer dan de op 

één na hoogste bieder.

First price veilingmodel

In dit type veilingmodel betalen de buyers precies het CPM-tarief dat ze bieden.

DMP (data-management-platform)

Met deze technologie kunnen bedrijven aan de publishers kant data beschikbaar maken voor bedrijven 

aan de adverteerders kant. En kunnen bedrijven aan de adverteerders kant eigen data (first party data) 

en data van externe partijen (third party data) verzamelen, managen en combineren. Een data manage-

ment platform is simpelweg gezegd een database waarin data segmenten (audiences) staan die gebruikt 

kunnen worden om gericht te kunnen adverteren op basis van bekende informatie zoals online gedrag, 

aankoophistorie en klikgedrag op websites.

De begrippen binnen het
Programmatic ecosysteem
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Inkopen via real-time 
bidding open exchange

De real-time bidding open 
exchange vanuit het  
perspectief van de publisher

Een manier om advertentieruimte in te kopen, is via de open veiling, ook wel open exchange of public 

auction genoemd. Hier komen vraag en aanbod samen. Elke keer dat er een banner of een video  

uitgeserveerd kan worden aan een bezoeker, stuurt de SSP bid requests uit naar alle aangesloten DSP’s. 

In een bid request is veel informatie opgenomen. Denk aan geolocatie, taal, de site categorie (vertical), de 

URL van de publisher’s website, data die in de cookie opgenomen is, beschikbare formaten en dimensies, 

het device, IP-adres van de user etc.

De DSP analyseert de bid request. In het geval van een match met de targeting instellingen in de DSP  

verzendt de DSP een bid response met een bod en een ad tag die de bijbehorende creative oproept  

vanuit de ad server. Als de bid response aan de richtlijnen van de exchange en de publisher voldoet, doet 

het bod mee in de veiling.

Een DSP kan biedingen op de beschikbare inventory automatisch aanpassen op basis van de campagne 

doelstelling. Dit gaat via complexe machine learning algoritmes. 

De RTB open auction wordt meestal gebruikt door 

publishers of netwerken die veel  

advertentieruimte hebben om overblijvende  

inventory te verkopen. Dat wil zeggen, inventory 

die niet verkocht wordt via Direct Sales (reserved) 

of Programmatic Direct (reserved of unreserved). 

Dit soort deals hebben een hogere prioriteit in de 

publisher’s inventory hiërarchie maar kunnen niet 

alleen voor een 100% invulling van de inventory 

zorgen. Daarom wordt de public auction gehouden 

via de SSP.

De publishers weten niet wie via de open veiling 

hun advertentieruimte inkoopt. Ze kunnen alleen 

een minimum aan controle introduceren door floor 

prices en block lists op te nemen. 

Met een block list kan de publisher bepaalde URL’s 

en categorieën uitsluiten. Deze zullen dan ook niet 

op de site of app getoond worden. Het second 

price veilingmodel wordt veel toegepast in de 

Programmatic wereld in de open exchange. Vanuit 

het publisher’s perspectief zorgt het second price 

veilingmodel voor een zekere mate van  

inefficiency. Omdat het verschil tussen de “bidding 

price” en de “clearing price” vrij groot is verliest de 

publisher potentiële omzet.

Hoewel het first price veilingmodel het  

omzetpotentieel van de publisher’s inventory  

maximaliseert en de inefficiency vermindert, kan 

dit leiden tot vrij hoge prijzen voor de adverteerder.

De inventory hiërarchie (ook waterval genoemd) van de  
publisher wordt hierboven in de afbeelding weergegeven.

De inefficiency wordt verduidelijkt in de bovenstaande grafiek.

Impressions.

Ad Delivery.

Request.

Bid.

Bid.
Bid.

Bid.

DSP.
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De buyer (adverteerder) heeft zeker baat bij het second price veilingmodel omdat hij aangemoedigd 

wordt om te bieden wat hij denkt dat de impressie waard is. Uiteindelijk betaalt hij minder. Hij kan een 

prijs bieden waar hij zich comfortabel bij voelt en waar hij controle over heeft. De vraag in de veiling  

bepaalt de clearing price en die is uiteindelijk altijd lager dan de bidding price. 

Het first price veilingmodel is minder voordelig voor de buyer omdat hij binnen dit model gedwongen 

wordt naar de biedingen van de concurrentie te “gissen” en daardoor gemanipuleerd wordt om hoger te 

bieden dan vaak nodig is. Aangezien er geen verlaging van de clearing prijs is voor de veilingwinnaar zoals 

in het second price veilingmodel, draagt de bieder het risico van overbieden en teveel betalen. Dit kan op 

den duur leiden tot hoge prijzen en een lagere vraag naar de inventory van de publisher. De first price  

veiling is economisch zinvol voor de buyer als die goed op de hoogte is van de marktwaarde van de  

inventory bronnen die een dergelijk model hanteren.

Voordelen en nadelen van 
real-time bidding open  
exchange
Voordelen van real-time bidding open exchange

• Groot bereik;

• Toont de advertentie op het juiste moment aan de juiste doelgroep dankzij data targeting;

• Toegankelijkheid;

• Lagere CPM-tarieven dan rechtstreeks inkopen via Direct Sales of Programmatic Direct; 

• Door middel van retargeting blijf je onder de aandacht;

Nadelen van real-time bidding open exchange

Een gebrek aan transparantie wordt vaak genoemd als een van de grootste nadelen van RTB open 

exchanges. Vanwege bepaalde inconsistenties in de manier waarop verschillende exchanges veilingen 

beheren en het verdoezelen van het biedproces is het voor buyers vaak onduidelijk wat ze precies  

betalen en hoe het CPM-tarief dat ze betalen opgebouwd wordt. Met RTB second price open veilingen is 

het makkelijker om toeslagen (fees) te verstoppen – de adverteerder weet immers niet wat het op-één-

na-hoogste bod was. Daarom zien we dat first price of hybride auctions steeds populairder worden.  

Hierbij wint het hoogste bod en is het voor adverteerders helder waar hun geld naartoe gaat. Deze  

auctions hebben als doel voor iedereen een gelijk en transparant speelveld te creëren en uniformiteit in 

de markt te betrachten.

De real-time bidding open 
exchange vanuit het  
perspectief van de buyer
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Het is ook geen verrassing dat publishers een deel  

van de inkomsten en marges die verloren gaan  

vanwege het second price model proberen terug te  

krijgen. Om dit te doen, beginnen SSP’s en ad  

exchanges met het implementeren van een  

combinatie van zachte en harde price floors en het  

omzetten van de veiling naar een hybride tussen first  

en second price veilingen om zo de inkomsten te  

maximaliseren. 

Door gebruik te maken van verschillende floor  

optimalisaties, kunnen publishers hun inkomsten  

verhogen totdat een vrijwel maximale effectieve CPM  

wordt bereikt. Deze methode zorgt ervoor dat de  

bieders uiteindelijk de prijs betalen die het dichtst  

ligt bij de prijs die ze willen betalen, en zet de second  

price veiling om in een quasi-first price veiling.

De harde floor price wijst automatisch alle biedingen onder €4,25 af. De biedingen tussen de harde en  

zachte floor doen mee aan de first price veiling, tenzij er biedingen zijn boven de zachte floor price die deel  

zullen nemen aan de second price auction. Deze oplossing lijkt het beste van beide werelden te combineren. 

Hoge bieders kunnen een overschot vermijden, omdat ze met het second price model verrekend worden. 

Omgekeerd, bij afwezigheid van hoge bieders (geen biedingen hoger dan €4,75), worden de lage bieders  

(met biedingen onder de zachte floor price) berekend volgens het first price model, waardoor het rendement 

van de uitgever gemaximaliseerd wordt.

Hybride tussen first en  
second price veilingen 

 
Inkopen via  
Programmatic Direct

Naast de open exchange is Programmatic Direct een andere manier van Programmatic inkopen. Het is 

een directe deal tussen de adverteerder en de publisher om een   vooraf bepaald aantal impressies  

(reserved of unreserved) op de site van de publisher Programmatic in te kopen tegen een vaste prijs. 

Deze aanpak kan zeer effectief zijn als je weet dat een site goed presteert voor je merk en je het  

maximaal mogelijke aantal vertoningen op die site wilt verkrijgen tegen een afgesproken prijs. Ook 

buyers die meer controle willen over volume en uitlevering van hun campagnes kunnen deze manier van 

inkopen gebruiken. In de open exchange is de inventory namelijk nooit gegarandeerd. 

Subcategorieën van Programmatic Direct 

Programmatic Direct (reserved/gegarandeerd)

Dit komt voor wanneer een publisher een bepaald aantal impressies (volume) tegen een vaste prijs aan 

de adverteerder garandeert. In Programmatic Guaranteed is de advertentievoorraad vooraf  

gereserveerd en is de prijsstelling vast. Dit soort deals hebben de hoogste prioriteit in de publisher’s  

waterval en je kunt ervan uit gaan dat je premium inventory inkoopt: de eerste en hoogwaardigste  

vertoningen die bezoekers te zien krijgen tijdens een site sessie. 

Tip: wees voorzichtig, aangezien deze prijzen over het algemeen erg hoog zijn.

Preferred Deals / Deal ID’s (unreserved/niet-gegarandeerd)

Met Preferred Deals heb je de mogelijkheid om gericht op specifieke inventory van de publisher te  

bieden. Publishers kunnen inventory aanbieden aan buyers tegen een vaste, vooraf onderhandelde prijs 

voordat de inventory beschikbaar wordt gesteld aan andere kopers in de algemene veiling. Een buyer die 

deelneemt aan een Preferred Deal, krijgt een ‘eerste blik’ op de inventory die de publisher vooraf  

definieert op basis van slot positie (above the fold/below the fold), DMP audience, thematische channels 

en targeting. De buyer krijgt toegang tot de inventory door te bieden op of boven de vaste prijs. Zodra 

je op een Preferred Deal hebt geboden, kom je niet in aanmerking om op die impressie te bieden in de 

open veiling. Als je op een deal biedt met een CPM onder de deal-CPM, komt je bod ook niet in aanmer-

king voor de open veiling.
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Private Marketplaces / PMP’s (unreserved/niet-gegarandeerd)

Hier gaat het om een soort privé-omgeving; een veiling waar speciaal geselecteerde inventory beschikbaar 

wordt gesteld aan een beperkt aantal adverteerders/buyers door een publisher via een whitelist/blocklist. 

Dit type auction valt tussen Programmatic Direct en Open Auction RTB in. 

Met een PMP heeft de buyer meer controle over waar de ads worden weergegeven en het aantal buyers 

is beperkt. Een publisher kan ervoor kiezen om niet deel te nemen aan een open RTB veiling en alleen 

een veiling voor genodigden uit te voeren. Wanneer inventory in een PMP wordt geveild, concurreren de 

geselecteerde buyers als eerste om de impressie. 

In de volgende afbeelding worden alle vormen van Programmatic buying samengevat:

 
Wat zijn header bidding en
dynamic allocation?

Header bidding biedt publishers de mogelijkheid om een first price veiling te houden voordat de open 

veiling in de ad server van de publisher wordt uitgevoerd. Dit is een steeds populairder type first price 

veiling waarbij publishers een stukje code in de website header plaatsen, waardoor een aantal  

geselecteerde buyers op premium inventory kunnen bieden buiten de publisher’s primaire ad server. 

Hierdoor kunnen adverteerders op premium gereserveerde inventory bieden voorafgaand aan of in 

plaats van de second price auction. Zoals eerder uitgelegd, biedt de first price auction een hoger  

rendement aan de publisher en meer transparantie aan de adverteerder.

Met de traditionele waterval volgorde in de publisher’s ad server (zie de piramide afbeelding) hebben 

gegarandeerde premium deals (Direct Sales en Programmatic Direct) meestal prioriteit over niet  

gegarandeerde Programmatic deals (Deal ID’s en Open Exchange). Zodra een impressie hoog in de  

piramide wordt ingevuld, worden de onderstaande lagen in de waterval niet opgeroepen. Dit betekent 

dat mogelijk hogere biedingen in de onderste lagen niet overwogen worden. De traditionele waterval 

hoeft dus niet altijd voor het hoogst mogelijk rendement te zorgen aan de publisher zijde. Om dit te 

voorkomen kunnen publishers ook voor dynamic allocation kiezen.

Met dynamic allocation kunnen de Programmatic exchange campagnes in real-time concurreren met 

de standaard campagnes die in de publisher’s ad server geboekt zijn als guaranteed (Direct Sales). Deze 

interne competitie tussen waterval lagen zorgt voor een hoger rendement voor de publisher zonder 

impact te hebben op de uitlevering van de gegarandeerde campagnes.

Header bidding en dynamic allocation zijn middelen die de winstmaximalisatie van de publisher ten  

goede komen.

Type of  
Inventory

Pricing Participation Andere benamingen  
in de markt

Programmatic direct 
(guaranteed)

Reserved Fixed One-One Programmatic guaranteed
Programmatic premium
programmatic direct
Programmatic reserved

Programmatic DealID 
(not guaranteed)

Unreserved Fixed One-One Preferred deals
DealID 
First right of refusal

Private marketplace 
(PMP)

Unreserved Auction One-Few Private marketplace
Private auction
Closed auction
Private access

Open Auction Unreserved Auction One-All Real-time bidding (RTB)
Open exchange
Open marketplace
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Verduidelijking van de “auction mechanics”: welk bod wint in de verschillende scenario’s en hoeveel

betaald de winnaar?

NON-DEAL BID WINS.

DealID bod 1 Floor: €4,25
DealID bod 1: €4,00

DealID bod 2: €3,50
PMP bod 1:  €2,50

Open Auction bod 2: €2,00

DealID bod 2 Floor: €3,75

DEALID BID WINS.

DealID Floor: €3,50 DealID bod 1:  €4,00

Open Auction bod 1: €3,25

Open Auction bod 2: €3,00

DealID bod 1:  €4,00
DealID bod 2: €3,75

DealID bod 1 floor: €3,00
DealID bod 2 floor: €2,75     

Open Open Auction bod 1 : €7,00
Open Auction bod 2 : €4,00
Open Auction bod 3 : €3,50

NON-DEAL BID WINS.

DealID Floor: €3,50 PMP bod : €4,00

DealID bod : €3,25
Open Auction bod : €2,50

DEALID BID WINS IN PRIVATE AUCTION.

Private

Winnaar:  
betaalt €3,50

Winnaar:  
betaalt €3,26

Winnaar:  
betaalt €3,76

Winnaar:  
betaalt €2,01



Conclusie

Met deze uitleg hopen we je iets meer inzicht te hebben gegeven in hoe Programmatic 

Advertising werkt en in de mogelijkheden van inkopen via Programmatic Advertising. Het 

blijft complexe materie, maar door meer kennis op te bouwen, kun je wel beter  

onderbouwde beslissingen nemen.

Uiteraard valt er nog veel meer te vertellen en dat doen we ook heel graag.

Heb je nog vragen of wil je praten met een ervaren online marketing bureau met veel  

Programmatic kennis? Neem dan contact met ons op.

Meer weten over Programmatic Advertising?

Louis Plattner
Display Analytics Specialist

Louis@maxlead.com
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