
Black Friday Analyse, december 2020

Black Friday Update
juli 2020

“Mediabestedingen 
Black Friday voor 

vierde opeenvolgende 
jaar gestegen”

Black Friday 2020 analyse
December 2020



Black Friday Analyse, december 2020

Hallo lezer!

Welkom bij de Black Friday 2020 analyse. In augustus van dit jaar hebben we in aanloop naar Black Friday 
een aantal inzichten gedeeld en verwachtingen uitgesproken. Nu Black Friday 2020 achter de rug is kijken 
we terug op deze inzichten, aangevuld met de data van dit jaar. 

De corona-maatregelen hebben zoals voorspeld sterk invloed gehad op de drukte in winkelstraten, maar 
is Black Friday dit jaar nu groter of kleiner dan vorig jaar? Spoiler alert: 22% groter in bestedingen en 20% 
groter in aantal deelnemende consumenten.

We geven je verdieping door te kijken naar de bekendheid en deelname onder consumenten, de drukte 
in de winkelstraten en het online zoekvolume. We sluiten af met de mediabestedingen rondom Black 
Friday.

Robbert van der Hulst
Insights Director

Matthijs Roumen
Strategy Director
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Black Friday 2020: veel verwachtingen zijn uitgekomen 

Verwachtingen augustus 2020 Uitkomst

Oudere doelgroepen 55-64 en 65+ jaar zijn sterk gestegen in het doen van 
online aankopen in november.  

Deels uitgekomen. Ondanks sterke toename in online bestedingen en 
transacties wordt de totale omzet een paar procent lager geschat. 

De mediabestedingen zijn met 22% toegenomen ten opzichte van Black 
Friday 2019.

In sommige steden werd het te druk door Black Friday en kwamen corona-
regels in het geding. Door eerder met Black Friday te beginnen wisten 
retailers de druk wel beter te spreiden. 

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.

Begin augustus hebben we een aantal verwachtingen uitgesproken voor Black Friday 2020. Deze zijn grotendeels uitgekomen. Zo zijn er dit jaar in november meer 
ouderen geweest die online aankopen deden en zijn de mediabestedingen rondom Black Friday sterk gestegen. 

De online verkopen gingen zoals verwacht door het dak, maar wisten het mindere aantal fysieke betalingen niet te geheel te compenseren. Daarmee lijkt Black Friday 
2020 qua omzet iets lager uit te komen dan in 2019.
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Retail: de extra drukte in winkelstraten door Black Friday is relatief

Het was tijdens de Black Friday week gemiddeld 25% drukker in winkelstraten dan de week ervoor. In vergelijking met dezelfde Black Friday week vorig jaar lag de drukte 
echter -35% onder het 2019-niveau. 

De drukte die veel mensen hebben ervaren was dus relatief en laten zien hoe we door corona niet meer gewend zijn aan drukte. In Rotterdam werd het met hoge 
uitzondering van de rest van Nederland wel drukker (+18%) dan vorig jaar in de binnenstad op de vrijdag en zaterdag van Black Friday. 

Nieuwsberichten over drukte winkelstraten Drukte winkelstraten | Bureau RMC

Bron: NOS | Telegraaf | Metro |Bureau RMC 2020
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Bekendheid & deelname: 30% van Nederland “doet mee” aan Black Friday

Dit jaar was 30% van Nederland van plan een aankoop te doen met Black Friday. Dit was vorig jaar ook het geval, alleen heeft toen uiteindelijk 25% ook daadwerkelijk 
iets gekocht. Het lijkt er wel op dat ouderen meer online aankopen hebben gedaan. 

In de aanloop naar Black Friday nam de penetratie van online shoppen in doelgroepen 55-64 jaar en 65+ jaar sterk toe. 

Bekendheid & deelname Black Friday E-commerce penetratie per doelgroep | AfterPay

Bron: Motivaction Black Friday 2020 | AfterPay Insights 2020
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Customer journey: het online kanaal is dit jaar nog belangrijker geworden

Dat het online kanaal dit jaar zou groeien was geen verrassing. In de oriëntatiefase zien we dat online vergelijkingssites en nieuwsbrieven een stuk belangrijker zijn 
geworden dan in 2019. Door de overvloed aan aanbiedingen kan het zijn dat consumenten behoefte hadden aan overzicht. 

In het zoekverkeer op Google is duidelijk te zien dat we dit jaar eerder zijn begonnen met zoeken met als gevolg dat er in de Black Friday week een stuk minder 
zoekvolume was dan vorige jaren.  

Oriëntatie & aankoop Zoekvolume rondom Black Friday

Bron: Motivaction Black Friday 2020 | Google Trends 2016-2020

Het zoekvolume in de Black Friday week lag 

een stuk lager dan voorgaande jaren.
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Mediabestedingen: 22% meer besteed aan Black Friday campagnes in 2020

Dit jaar werd er 22% meer besteed aan Black Friday campagnes. Niet alleen omdat bestaande spelers als Bol.com en Mediamarkt meer besteedden, er waren ook veel 
nieuwe Black Friday adverteerders. 

Amazon pakte groots uit met tv- en radio-spots, maar ook in het Huis & Tuin segment werd meer besteed. Onder andere Smulderstextiel, Seats & Sofas, Jysk en Beter Bed 
waren actief met Black Friday uitingen. 

Black Friday mediabestedingen 2016-2020 Black Friday bestedingen per branche

+22%

Retail blijft met afstand de 

branche die het meeste besteedt 

aan Black Friday campagnes

Bron: Nielsen Bruto Mediabestedingen 2016-2020, Internet bestedingen excl. YouTube, search & social media
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Mediabestedingen: veel meer mediadruk in de week voor Black Friday

Om extra drukte te voorkomen op Black Friday zelf begonnen veel adverteerders dit jaar vroeger en met meer mediadruk dan voorgaande jaren. De piek op Black Friday 
komt daardoor lager uit dan in 2019. 

Op mediumtype-niveau is Televisie sterk gestegen in aandeel van de Black Friday campagnes. Een grote nieuwe tv-adverteerder dit jaar was Amazon met een bruto tv 
budget van €2,7 miljoen. 

Mediabestedingen Black Friday per dag Black Friday bestedingen per mediumtype 2019

Bron: Nielsen Bruto Mediabestedingen 2016-2020, Internet bestedingen excl. YouTube, search & social media
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Creatives: Amazon valt op tussen “Korting!”-uitingen

Zoals elk jaar lijken creatives snel op elkaar als iedereen “Korting!” schreeuwt. De tv-spot van Amazon viel daarom ook op omdat er een persoon centraal stond die 
een coole oom kon zijn omdat hij op tijd de allerbeste cadeaus kon geven via Amazon. 

Ook op radio was Amazon actief, hier werd het op tijd bestellen van cadeaus benadrukt.  

Televisie Dagbladen Radio

De top 10 radio adverteerders kozen dit jaar voor een 

spotlengte van gemiddeld 21 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 2020

Corendon en AH waren net als vorig jaar 

weer sterk aanwezig in Dagbladen. Waar 

andere merken uit de toerismesector dit jaar 

niet aanwezig waren koos Corendon dus wel 

voor een Black Friday campagne.

De meeste televisiecommercials rondom Black Friday 

betroffen voornamelijk spots van 15-25 seconden, 

waarin de kortingen centraal stonden. TV werd 

daarnaast ingezet als middel om consumenten te 

wijzen op  het eerder beginnen van Black Friday.



Black Friday Analyse, december 2020

Black Friday was ook dit jaar een fenomeen. We hebben gezien dat ondanks corona consumenten 
massaal aankopen hebben gedaan. Het online kanaal is hierdoor in een stroomversnelling terecht 
gekomen. 

Om drukte te spreiden zijn retailers en merken eerder gaan communiceren met een hogere 
mediadruk. Hierdoor namen de mediabestedingen voor het vierde opeenvolgende jaar toe. Ook 
hebben een aantal nieuwe toetreders dit jaar Black Friday omarmd. 

We hopen je met deze analyse meer inzicht en grip te hebben gegeven op 
Black Friday 2020. 

We kijken alvast weer uit naar volgend jaar en houden de 
ontwikkelingen scherp in de gaten.  

Tot dan!
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