
Handleiding 
Opportunity 
Marketplace



De Opportunity Marketplace 
is een tool in het Awin platform 
waarmee publishers hun 
promotiemogelijkheden via 
het platform aan adverteerders 
kunnen aanbieden. Via de 
Opportunity Marketplace zijn alle 
promotiemogelijkheden van de 
bij Awin aangesloten publishers 
inzichtelijk voor adverteerders en 
vereenvoudigd het de communicatie 
tussen beide partijen. 

Centrale plek voor alle 
promotiemogelijkheden

De Opportunity Marketplace brengt vraag en 
aanbod samen waardoor het managen en het 
selecteren van de beschikbare opportunities 
voor zowel publishers als adverteerders een 
stuk eenvoudiger en efficiënter is.

Adverteerders weergave Opportunity Marketplace



Om promotiemogelijkheden aan de Opportunity 
Marketplace toe te voegen, neem je de volgende 
stappen:

 
Een veld verschijnt waar je je opportunity kan 
toevoegen.

Stappenplan Opportunity Marketplace



Promotie type 
Geef aan om welke promotieruimte (website) de 
promotie komt te staan

Naam van uw Opportunity 
Gebruik hier aub het volgende format voor:  
URL - Seasonality - Opportunity type (e.g. 
Cashback123.nl - Cyber Weekend - Homepage 
Banner) 

Beschrijf je opportunity type
Voeg hier de details van de opportunity toe. Zorg 
er altijd voor dat je het kort en krachtig houdt en 
denk ten allen tijden om de onderstaande punten:  

Bereik   
Benodigde materialen (banners, 
kortingscodes, etc.) 
Loopduur van de promotie  

Voorgestelde startdatum
Indicatie wanneer de promotie start  

Opportunity type
indicatie m.b.t het type van de opportunity 
(nieuwsbief, banner, etc.) 

What to enter

Details

Wie krijgt dit te zien?
Stel hier jouw opportunity open voor alle 
adverteerders of voor een selecte (groep) 
adverteerder(s)

Branches
Selecteer hier de branches waarin je actief bent

Promotieregio
Selecteer hier de regio waarin je actief bent

Stuur antwoorden aan
Vul hier het email adres in waarop jij 
bevestigingsmails wilt ontvangen wanneer een 
adverteerder één van jouw opportunities geboekt 
heeft 

Commissie
Specificeer hier de prijs en verdienmodel van de 
opportunity (Fixed fee, CPC deal, CPA % or fixed 
CPA)

Publisherweergave Opportunity Marketplace 



NB:  
Het is niet mogelijk om gesloten/verlopen 
opportunities aan te passen. Als je een gesloten 
opportunity opnieuw online plaatsen dien je een 
nieuwe opportunity in het systeem aan te maken. 

Bestaande Opportunities aanpassen



Gebruik niet te veel tekst. Less is more.   

Zorg ervoor dat alle details zoals, looptijd en 
de benodigde materialen duidelijk vermeld 
staan in de opportunity. 

Verwijder de oude of uitverkochte 
opportunities. Houd je aanbod up to date. 

Zorg ervoor dat je de meest recente saleskit 
upload in de “Documenten” sectie van jouw 
publisheraccount.

Zorg voor een realistische en competitieve 
prijs. Mocht je twijfelen over de prijs die je 
wilt vragen voor je opportunity neem dan 
contact op met het Publisher Development 
team (benelux-publisherdevelopment@awin.
com) 

Tips and tricks
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