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Hallo lezer!

Welkom bij de Black Friday 2020 analyse. Het lijkt vroeg, maar voor je het weet is 
het zover: 27 november is het Black Friday 2020! Om goed voorbereid te zijn 
kijken we in deze update naar de learnings van voorgaande jaren. Daarnaast zien 
we dat corona een sterke invloed heeft op consumenten en retailers. Dit vind je 
terug in onze trends en ontwikkelingen. We sluiten af met een aantal 
verwachtingen en aanbevelingen voor dit jaar.

We starten met een verdieping op de “Black Friday consument.” Vervolgens 
zoomen we in op de mediabestedingen rond deze dag. De belangrijkste timings
en mediumtypen maar ook de ingezette creatives komen aan bod. Vervolgens 
kijken welke trends en ontwikkelingen invloed hebben op Black Friday en hoe je 
hier het beste mee om kunt gaan. Robbert van der Hulst

Insights Director

Matthijs Roumen
Strategy Director
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Learnings 2019

De afgelopen jaren zijn steeds meer consumenten mee gaan doen aan Black Friday. Ook zijn steeds meer
adverteerders in gaan spelen op deze dag met grote ATL-campagnes. Nadat de aanbiedingen bij een groot 
publiek bekend zijn gemaakt, gaat de customer journey online verder. Dat is waar de aankoop in veel 
gevallen ook gedaan wordt. 

Robbert van der Hulst
Insights Director
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Bekendheid & deelname: 35% van Nederland “doet mee” aan Black Friday

Vrijwel iedere Nederlander (95%) is inmiddels bekend met Black Friday. Meer dan één derde doet daadwerkelijk een aankoop 
op deze dag. Dit aandeel is afgelopen jaren sterk gestegen, van 14% in 2017 naar 35% in 2019. De dag spreekt vooral jongere 
shoppers van 18-44 jaar aan, maar ook onder ouderen groeit de populariteit: ongeveer een kwart van de groep 45-65 jaar 
doet mee met Black Friday. 

Bekendheid & deelname Black Friday Deelname per leeftijdscategorie

Bron: Motivaction Black Friday 2019
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Customer journey: grootste deel customer journey gebeurt online

Het belangrijkste oriëntatiekanaal voor een Black Friday aankoop is met afstand de website van de winkel (59%). Daarnaast 
worden websites van merken en online zoekmachines veel gebruikt. Het grootste deel van de customer journey blijft online; 
53% doet ook online de aankoop. Ook zien we dat de week voor Black Friday al veel gezocht wordt naar aanbiedingen.

Oriëntatie & aankoop Zoekvolume rondom Black Friday

Bron: Motivaction Black Friday 2019, Google Trends 2016-2019
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Mediabestedingen: 15% meer besteed aan Black Friday campagnes

De afgelopen jaren zagen we de mediabestedingen aan Black Friday campagnes sterk toenemen. De stijging kwam in 2019 uit 
op 15% met totaal zo’n €18 miljoen. Black Friday nadert hiermee een dag als Pasen die in media goed is voor zo’n €20 miljoen 
aan mediabestedingen. Retail blijft met 65% van de bestedingen de belangrijkste branche die inspeelt op Black Friday. De 
overige 45% komt van branches als telecom, toerisme en consumenten elektronica.

Black Friday mediabestedingen Black Friday bestedingen per branche
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Mediabestedingen: campagnes beginnen eerder met opbouw naar de vrijdag

Retailers begonnen in 2019 een week eerder met communicatie, maar ondanks dat zit de piek in mediabestedingen op de 
vrijdag zelf. Donderdag blijft een belangrijke dag om de doelgroep te bereiken. Daarnaast zien we dat er zwaar ingezet wordt 
op ATL: Televisie, Dagbladen en Radio. Als retailer opvallen in dit mediageweld kan alleen door hierin mee te gaan.

Mediabestedingen Black Friday per dag Black Friday bestedingen per mediumtype 2019

Bron: Nielsen Bruto Mediabestedingen 2016-2019, Internet bestedingen excl. search & social media
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Creatives: iedereen heeft dezelfde boodschap

Creatives rondom Black Friday lijken veel op elkaar. Iedereen heeft in principe dezelfde boodschap: “Korting!” Dus is het 
allereerst belangrijk dat aanbiedingen en kortingen echt zijn. Daarnaast wil je graag opvallen in creatie; bijvoorbeeld met 
een ander soort aanbieding die dicht bij je merk staat i.p.v. dezelfde aanbiedingen als de concurrentie.

Televisie Dagbladen Radio

De meeste televisiecommercials rondom Black 

Friday betroffen voornamelijk spots van 10-25 

seconden, waarin de kortingen centraal 

stonden. TV werd voornamelijk ingezet als 

middel om aanbiedingen onder de aandacht te 

brengen bij zo veel mogelijk mensen.

De creatives in de dagbladen zien er 

voornamelijk hetzelfde uit: veel 

producten zichtbaar met flinke 

kortingen. Corendon en AH vielen op 

als reisoperator en supermarkt.

De radiospots rondom Black Friday betroffen 

langere spots. In de top 10 lag de spotlengte 

gemiddeld op 22 seconden. De focus lag op 

algemene kortingen i.p.v. specifieke kortingen 

per product. Radio werd voornamelijk ingezet 

om mensen aan te sporen tot actie. 

Bron: Nielsen 2019
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Trends & ontwikkelingen 2020

We zien een aantal veranderingen in consumentengedrag en retail door de impact van corona. 
Shopervaringen zijn niet meer als voorheen en online bestellen is in een stroomversnelling geraakt. Ook 
voor de oudere doelgroep wordt dit normaal. Daarnaast is er meer financiële onzekerheid, zijn 
consumenten prijsbewuster geworden en worden aankopen uitgesteld. Matthijs Roumen

Strategy Director
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Trend #1: versnelling in online 
shopgedrag, ook bij ouderen
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Trend #1: versnelling in online shopgedrag, ook bij ouderen

Ten eerste kunnen we verwachten dat de ontwikkelingen op het gebied van online shoppen zullen aanhouden. Veel 
consumenten zijn noodgedwongen overgegaan tot het bestellen van hun producten, wat positieve gevolgen heeft voor veel 
e-commerce bedrijven. Ook zien we dat de oudere doelgroepen steeds meer online shoppen. Dit alles gaat zorgen voor een 
nog groter aandeel van online bij de Black Friday aankopen.

Online shopgedrag Nederlanders voor, tijdens en na corona Online shoppen per leeftijdscategorie NL | Kantar

Bron: Nielsen, 2020 | Kantar COVID-19 Barometer, 2020

Niet alleen jongeren zijn meer online gaan shoppen, 

ook 24% van 55+ groep shopt nu meer online dan 

voorheen. W6 = juni 2020
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Trend #2: aankopen uitgesteld en 
extra aandacht voor prijs
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Trend #2: aankopen uitgesteld en extra aandacht voor prijs

Door de coronacrisis heeft zo’n 25% van Nederland minder te besteden. Ook worden grotere aankopen uitgesteld. Het 
consumentenvertrouwen was in mei het laagst, maar een langzaam herstel is inmiddels ingezet. Toch worden nog veel 
aankopen in de categorieën reizen, kleding & schoenen en elektronica uitgesteld. Ook Black Friday is een reden om grote 
aankopen uit te stellen (2019: 57% van de Nederlanders). We verwachten dan ook dat dit jaar nog meer mensen 
aankopen uitstellen tot aan Black Friday en dat prijs belangrijker is dan ooit.

Consumentenvertrouwen uitgesplitst (%) | juli 2020 Uitstel aankoop per categorie

Bron: CBS, 2020 | Validators, Monitor Consumentengedrag 2020

Grote aankopen worden nog altijd uitgesteld, maar iets positiever dan 

in mei (-39%). 
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Trend #3: een andere fysieke 
shopervaring
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Trend #3: een andere fysieke shopervaring

We kennen natuurlijk de beelden van mensen die door koopgekte allemaal tegelijk een winkel in willen op zoek naar de 
beste Black Friday aanbieding. Dat zal dit jaar anders zijn. Winkels zijn open en worden weer bezocht maar de fysieke
shopervaring staat onder druk door de maatregelen in de winkels en door andere shoppers die zich steeds minder aan de 
regels houden. Deze negatieve ervaringen zorgen ervoor dat mensen eerder naar huis gaan bij drukte en nog sneller online 
bestellen. Retailers zullen (digitaal) moeten innoveren om de shopervaring zo aantrekkelijk mogelijk te maken. 

Negatieve fysieke shopervaringen door maatregelen Rijen & looproutes bij winkels

Bron: Kantar COVID-19 Barometer, 2020.

Irritatie doordat anderen zich niet houden aan 1,5 meter 
afstand.

In de rij staan voor een winkel draagt niet bij aan het 
plezier maar aan een oncomfortabel gevoel.

Meer stress en onplezierige momenten in de winkel door 
onduidelijke looproutes en continu afstand bewaren.
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Aanbevelingen: een goede voorbereiding is het halve werk

Verwachtingen Media aanbevelingen

Begin op tijd met reserveren van belangrijke posities. Hoe 
eerder je begint, hoe meer zekerheid er is op de beste posities.

Speel in op het zoekverkeer in de weken voor Black Friday. 
Consumenten zitten klaar en zijn al op zoek. Gebruik deze 
data in de targeting. 

Val op met een andere aanbieding dan de standaard 
producten. Kies unieke producten die bij je merk-DNA passen 
en probeer daar mee op te vallen.

Overweeg alternatieve mediakanalen om buiten het 
standaard ATL-geweld toch jouw doelgroep te bereiken met 
de juiste Black Friday boodschap.

Er zullen dit jaar meer ouderen meedoen aan Black Friday, die 
gewend zijn geraakt aan het online bestellen van producten.

Hogere bestedingen van consumenten bij goede aanbiedingen, 
gestuwd door uitgesteld koopgedrag en prijsgevoeligheid. Nog 
meer aankopen zullen online gedaan worden.

Er zullen dit jaar meer adverteerders met campagnes inspelen 
op Black Friday om verloren omzet in te halen. Dit zal leiden 
tot een stijging in mediabestedingen en concurrentie.

Innovaties moeten leiden tot veilige en toegankelijke beleving
voor consumenten. Ook zullen meer digitale oplossingen 
bedacht worden om negatieve shopervaringen te verminderen.
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Black Friday blijft een fenomeen. Een dag waar je niet om heen kan als 
retailer of merk. Voorgaande jaren hebben we een aantal ontwikkelingen 
gezien die samen met de huidige ontwikkelingen (corona) voor iedere 
marketeer belangrijk zijn. Probeer als merk hier rekening mee te houden in 
je communicatiestrategie.

We hopen je met deze analyse meer inzicht en grip te hebben 
gegeven op Black Friday en de verwachtingen voor dit jaar. 

Benieuwd hoe je Black Friday goed in 
jouw voordeel kan laten werken? 

Neem contact met ons op!
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