
BROWSER PUSH
NOTIFICATIONS
Haal bezoekers terug naar je (mobiele) website met push notificaties

nieuw



BROWSER PUSH
NOTIFICATIES
Browser Push Notificaties zijn klikbare 

berichten die een website kan versturen 

naar haar bezoekers. 

De notificatie wordt vanuit de browser 

verstuurd en direct op het device van de 

gebuiker getoond. Uitstellen van een bericht 

behoort ook tot de mogelijkheden.

Zelfs wanneer de gebruiker niet op de 

(mobiele) website aanwezig is, wordt de 

notificatie getoond. Dit werkt voor 

nagenoeg alle devices en browsers. 
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OPT-IN PERCENTAGES 
VAN 30%
Om de notificaties te kunnen tonen in de 

browser van de bezoeker is er toestemming van 

deze bezoeker nodig. De bezoeker kan deze 

toestemming geven door het accepteren van een 

opt-in melding voor browser push notificaties.  

 

Het aantal opt-in registraties ligt bij onze case 

studies gemiddeld op 30% van alle bezoekers. Dit 

is vele malen hoger dan de opt-in conversies van 

e-mail / sms abonnees.

2%
OPT-IN RATIO 

MET E-MAIL 

30%
OPT-IN RATIO 

MET PUSH 



Vanuit de praktijk hebben wij geleerd dat 15% van de 

ontvanger doorklikt op een goede browser notificatie.  

 

Dat is veel effectiever dan remarketing en vooral ook 

goedkoper, je hoeft immers geen media ruimte in te 

kopen.  

 

Tevens hebben we geleerd dat bezoekers ook normaal 

koopgedrag vertonen vanuit een notificatie. Daarmee is 

het oprecht een nieuw waardevol marketingkanaal naast 

email en remarketing.  

15% KLIKT OP EEN 
NOTIFICATIE
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NOTIFICATIES AFGESTEMD 
OP BEZOEKGEDRAG

De notificaties kunnen automatisch worden 

verstuurd op basis van gedrag of handmatig om 

bijvoorbeeld een actie te promoten. Bij elk verstuurd 

bericht wordt data van de gebruiker opgeslagen.  

 

Hiermee is het mogelijk om de gebruiker te 

segmenteren en marketing automation flows te 

maken. 

Extra handig is dat ook de gedragsdata van de 

gebruiker wordt opgeslagen en bijgewerkt bij elk 

bezoek aan de (mobiele) website. Hiermee kan 

targeting heel effectief worden ingezet. 
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6:30 uur
Gemiddelde tijd opmaak 
en versturen van email

10 min
Gemiddelde tijd opmaak en 
versturen van notificatie

E-mail Push

CTR 3% CTR 15%
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Ton Wesseling

Ton@onlinedialogue.com
030 4100 172

Roy Schieving

Roy@onlinedialogue.com
030  4100 176

Dat kan! Online Dialogue regelt dit voor u als partner 

Wij nemen de installatie uit handen en regelen de opt-in 

melding. 

 

Onze analisten regelen alle metingen die nodig zijn om 

effectieve campagnes te creëren. Onze copywriters en 

psychologen helpen u graag om de beste persuasive 

berichten te creëren en te A/B-testen.

Neem contact op met Ton Wesseling of Roy Schieving

DIT WAARDEVOLLE 
KANAAL GEBRUIKEN? 

Rekenvoorbeeld 

10.000 nieuwe unieke bezoekers per week levert 

meer dan 60.000 opt-ins in 6 maanden.  Een goed 

bericht levert dan 9.000 bezoekers op!
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