
Examen Digitale marketing juni 2019 
22 vragen, examen staat in totaal op 50 punten: 

- Welke twee zaken vormen het grootste deel van de kost van online marketing? (1 punt) 
- Geef 2 redenen waarom digitale marketing 80% reach is en 5% relevance (2 punten) 
- Wat is het meest gebruikte sociale netwerk bij senioren (pakweg 55+)? (1 punt) 
- Uit een poll bij studenten in de les bleek dat studenten recenter nog op een 

Facebookadvertentie geklikt hebben dan ze denken. Leg uit wat jouw advies zou zijn aan een 
bedrijf dat op Facebook wil adverteren. (5 punten) 

- Wat heeft een lagere kost per …: een instagramaccount of een direct mail voor nieuwe 
leads? (1 punt) 

- Geef de stakeholders van e-mailmarketing en schets hun onderlinge verhoudingen. Leg ook 
uit welke invloed reguleringen hierop kunnen hebben (bv. GDPR). (4 punten) 

- Geef 2 voordelen en 1 nadeel van digital out-of-home en geef telkens ook aan op welke 
stakeholder je antwoord betrekking heeft. (3 punten) 

- Wat zijn de twee belangrijkste elementen van online behavioral advertising? (1 punt) 
- Online behavioral advertising is: (1 punt) 

o Effectiever bij mensen die zich veel zorgen maken over hun online privacy 
o Effectiever bij mensen die zich geen zorgen maken over hun online privacy 
o Even effectief bij beiden 

- In de les bespraken we een innovatieve bannercampagne van het reclamebedrijf 
AdSomeNoise. Probeer in het licht daarvan een advies te formuleren voor een bedrijf dat een 
innovatieve bannercampagne op touw wil zetten. (4 punten) 

- Juist of fout? Social currency gaat over het nut van het product of de dienst. (1 punt) 
- Juist of fout? Emoji hebben geen invloed op de gepercipieerde deskundigheid van de 

webcaremedewerker, maar wel op de ervaren gevoelens over de medewerker. (1 punt) 
- Vier types EWOM-platformen (mail, product review website, messaging app en weblog) op 

de juiste plaats plaatsen in een grafiek met als x-as ‘level of interactivity’ en als y-as 
‘communication scope’ (4 punten) 

- Vraag over artikel “The platform shapes the message…” (4 punten) 
o Geef en schets het conceptueel model. 
o Formuleer vervolgens een antwoord op slechts 1 van de volgende 2 vragen 

▪ Wat zijn de resultaten/bevindingen van deze studie? 
▪ Welke implicaties hebben de bevindingen van deze studie in de praktijk? 

- Geef de vier V’s van data volgens Ed Malthouse. Leg telkens ook uit wat hij hiermee bedoelt. 
(4 punten) 

- Geef 4 conclusies van de studie van Ed Malthouse over shopping apps. Generaliseer ook 
telkens. (4 punten) 

- Is ofwel reach of ofwel relevance de belangrijkste reden waarom apps en andere owned 
media vaak niet succesvol zijn? (1 punt) 

- Welk soort producten wordt het vaakst online besteld? En welk soort producten wordt het 
vaakst door de categorie 25-54 jaar besteld? (2 punten) 

- Geef 2 redenen waarom bedrijven graag gebruik maken van disruptieve vormen/technieken 
van digitale marketing, zoals native marketing en influencer marketing. (2 punten) 

- Is influencer marketing, volgens de definitie van de Raad voor Reclame, een paid, owned of 
earned medium? (1 punt) 

- Wat is het tweede criterium in de definitie van influencer marketing volgens de Raad voor 
Reclame? (1 punt) 

- Vraag over de hashtag #opkuisen van Theo Francken. Welke 2 factoren zorgen ervoor dat dit in 
termen van online marketing slimme communicatie is? (2 punten) 


