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Hallo lezer!

Welkom bij de Black Friday 2021-voorspellingen. Net als afgelopen jaren zijn we in de data gedoken om 
onze voorspellingen over de impact van Black Friday op het Nederlandse retaillandschap met je te delen.

Hoewel we nog midden in de zomer zitten, staan de plannen voor Black Friday 2021 alweer in de steigers, 
een goede reden om terug te blikken én vooruit te kijken!

We geven je verdieping door te kijken naar de bekendheid en deelname onder consumenten, de drukte 
in de winkelstraten en het online zoekvolume tijdens Black Friday. Ook nemen we de mediabestedingen 
van deelnemende merken onder de loep.

Zo krijg je een helder beeld van het sentiment rondom Black Friday in Nederland en de koopbereidheid
van de Nederlandse consument in deze periode.

Veel leesplezier!

Robbert van der Hulst
Insights Director

Matthijs Roumen
Strategy Director
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Door de groeiende bekendheid van Black Friday zie je dat véél consumenten Black Friday aangrijpen als 
extra impulsaankoopmoment. Maar liefst 61%* van de Black Friday-shoppers in 2020 gaf aan geen 
specifieke reden te hebben voor de aankoop, zoals bijvoorbeeld Sinterklaas of Kerst. 

Profiteer van het Black Friday-moment en bereid je er goed op voor met onderstaande inzichten.
Matthijs Roumen
Strategy Director

Voorspelling: In 2021 zal 50% van de Nederlanders Black Friday aangrijpen als aankoopmoment.1

Voorspelling: Online aankopen gaan dit jaar met Black Friday door het dak, in alle leeftijden.2

Voorspelling: Nieuwe manieren van shopping gaan in 2021 hun intrede doen.4

Voorspelling: Nagenoeg alle retailers gaan meedoen aan Black Friday in 2021.3

Voorspelling: Korting blijft de boventoon voeren in creatie.5

* Bron: Motivaction Black Friday, 2020
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Voorspelling: In 2021 zal 50% van de Nederlanders Black Friday aangrijpen als aankoopmoment.1

In 2020 was 30% van Nederland van plan een aankoop te doen op Black Friday, maar deed uiteindelijk 42% van Nederland dit. In de loop der jaren zien we de 
bekendheid toenemen. Maar liefst 96% van de Nederlanders is bekend met Black Friday, waarbij 42% ook daadwerkelijk participeert.

Onze verwachting is dat in 2021 maar liefst 50% van de Nederlanders een aankoop gaat doen, gedreven door Black Friday.
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Het was tijdens de Black Friday-week gemiddeld 25% drukker in winkelstraten dan de week ervoor. Echter, in vergelijking met dezelfde Black Friday-week vorig jaar lag de 
drukte -35% onder het 2019-niveau. De drukte die veel mensen hebben ervaren was dus relatief en werd mede veroorzaakt door lange wachtrijen voor winkels door 
coronamaatregelen. Online was echter een enorme toename te zien.

Onze verwachting is dat Black Friday een extra motivatie is om online aankopen te doen en daardoor binnen alle leeftijdscategorieën een record zal verbreken.

Bron: NOS | Telegraaf | Metro |Bureau RMC 2020

Voorspelling: Online aankopen gaan dit jaar met Black Friday door het dak, in alle leeftijden.2

Drukte winkelstraten | Bureau RMC E-commerce penetratie per doelgroep | AfterPay
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Om extra drukte te voorkomen op Black Friday zelf, begonnen veel adverteerders in 2020 vroeger en met meer mediadruk dan voorgaande jaren. De piek op Black Friday 
komt daardoor lager uit dan in 2019. Het eerder starten van mediacampagnes zorgde ook voor meer online zoekvolume in de weken voor Black Friday.

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

Mediabestedingen Black Friday per dag Black Friday bestedingen per mediumtype

Bron: Nielsen Bruto Mediabestedingen 2016-2020, Internet bestedingen excl. YouTube, search & social media
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Voorspelling: Nagenoeg alle retailers gaan meedoen aan Black Friday in 2021.3
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De markt laadt de categorie. Er werd in 2020 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. Onder andere Smulderstextiel, Seats & Sofas, Jysk en Beter Bed waren actief met Black Friday-
uitingen.

Onze verwachting is dat je in 2021 als retailer niet achter kunt blijven door Black Friday over te slaan.

Black Friday mediabestedingen 2016-2020 Black Friday bestedingen per branche

+22%

Retail blijft met afstand de 

branche die het meest besteedt 
aan Black Friday-campagnes

Bron: Nielsen Bruto Mediabestedingen 2016-2020, Internet bestedingen excl. YouTube, search & social media

Voorspelling: Nagenoeg alle retailers doen mee aan Black Friday in 2021.3
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Een periode waarin online winkelen extra wordt aangejaagd, is een goede periode om te experimenteren met nieuwe ontwikkelingen. We zien social shopping en 
shopping via livestreams in andere landen langzaamaan steeds groter worden. Tijd voor Nederland om in te stappen.

Onze verwachting is dat we in 2021 nieuwe typen retailconcepten en nieuwe manieren van online winkelen gaan zien tijdens Black Friday.

Bron: What’s happening online, Ruigrok 2021 | Retailtrends

Social shopping Live shopping via videostream

Voorspelling: Nieuwe manieren van shopping gaan in 2021 hun intrede doen.4
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Zoals elk jaar lijken creatives snel op elkaar als iedereen “Korting!” schreeuwt. De tv-spot van Amazon viel daarom extra op, want er stond een persoon centraal die 
een coole oom kon zijn, omdat hij op tijd de allerbeste cadeaus kon geven via Amazon.

Onze verwachting is dat in 2021 de producten de hero’s van de campagne gaan worden en korting de belangrijkste trigger wordt voor spontane aankoop.

Televisie Dagbladen Radio

De top 10 radioadverteerders kozen in 2020 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 in 2019 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.

Voorspelling: Korting blijft de boventoon voeren in creatie.5
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Black Friday was in 2020 een fenomeen en onze verwachtingen voor Black Friday 2021 zijn hoog 
gespannen. We hebben gezien dat consumenten ondanks corona massaal aankopen hebben 
gedaan. Het online kanaal kwam hierdoor in een stroomversnelling. Daarnaast zijn retailers en 
merken eerder gaan communiceren met een hogere mediadruk, waardoor mediabestedingen voor 
het vierde opeenvolgende jaar toenamen. Tenslotte verwachten we dat in 2021 de categorie Retail 
niet onder Black Friday uitkomt.

Indien je naar aanleiding van dit rapport geïnspireerd bent geraakt of als je vragen hebt, stel deze 
dan vooral aan je contactpersoon bij M2Media. Wij denken graag mee en kijken alvast uit naar 
november, waarna we zullen terugblikken op Black Friday 2021 en controleren of onze 
voorspellingen zijn uitgekomen.

Tot dan!




