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De hoofdafbeelding, het plaatje dat door verschillende verkopers misschien 
wel wordt onderschat. Je zou denken: 'Maar deze is toch niet zo belangrijk, ik 
kan hier toch geen voordelen of eigenschappen op weergeven die mijn 
product beter maken dan de concurrent?'. In dat opzicht zou je gedeeltelijk 
gelijk hebben, maar wist je dat de hoofdafbeelding de grootste invloed heeft 
op je conversie? Bekijk ook de video van Bol.com over welke factoren nog 
meer meespelen op het gebied van conversie (zie hierboven). Het is dus niet meer meespelen op het gebied van conversie (zie hierboven). Het is dus niet 
de tekst, titel, een video of je overige afbeeldingen die de meeste verkopen 
genereren, maar de hoofdafbeelding (dit betekent natuurlijk niet dat de rest 
niet uiterst belangrijk is). Wil je weten waarom de hoofdafbeelding zo 
essentieel is? Lees dan even verder.

Een ‘Klikmagneet’

Wanneer een potentiële klant een zoekterm zoals 'massagekussen' intypt, 
zal deze een lijst krijgen met verschillende massagekussens. En het eerste 
wat hij/zij ziet is de hoofdafbeelding van deze producten. Als mens 
verwerken we afbeeldingen vele malen sneller dan tekst, dus een 
hoofdafbeelding valt veel sneller op dan een titel. Oftewel, je hoofdafbeelding 
is de grootste klikmagneet voor potentiële kopers met een hoge 'conversie 
potentie'. Waardoor je zo veel mogelijk van deze kopers op jouw listing wilt potentie'. Waardoor je zo veel mogelijk van deze kopers op jouw listing wilt 
krijgen. Dit kan je bereiken door 1 ding goed toe te passen: differentiatie.

Er zijn genoeg manieren waarop jij je kunt differentiëren op het platform. 
En wanneer je een uniek aanbod hebt wil je dat natuurlijk aan zo veel 
mogelijk gebruikers laten weten. Bij een massagekussen kan je bijvoorbeeld 
een ebook aanbieden met '10 oefeningen om rugklachten te verminderen', 
iets wat bij de doelgroep past en waarde toevoegt aan je aanbod. Om meer 
bezoekers te krijgen plaats je vervolgens een plaatje van het ebook op je 
hoofdafbeelding (zie volgende alinea regels Bol.com). Zo kunnen potentiële hoofdafbeelding (zie volgende alinea regels Bol.com). Zo kunnen potentiële 
kopers direct zien dat jij een extra aanbiedt, wat het aantrekkelijk maakt om 
op jouw listing te klikken. Deze aandacht kan niet alleen getrokken worden 
met een ebook, maar ook bijvoorbeeld een ander aanzicht, andere kleur of 
effect dat de afbeelding anders doet zijn van de rest. Wanneer iedereen in 
de categorie een massagekussen laat zien met een vooraanzicht kan het dus 
interessant zijn om juist een meer dynamisch en schuin aanzicht te nemen of 
een vibrerend effect toe te voegen voor meer kliks.een vibrerend effect toe te voegen voor meer kliks.

Differentiëren is key
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Bol.com heeft in 2021 meerdere keren aangegeven dat ze graag hebben dat 
je hoofdafbeelding op een witte achtergrond staat, zonder verpakking, 
effecten, schaduwen, echt alleen je product (hou hier ook rekening mee 
i.v.m. beleidspunten). Hierbij hebben ze ook gezegd dat je zo de grootste 
kans hebt om meegenomen te worden in een van hun Google Ads 
campagnes. Wat betekent dat je product misschien wel gratis in betaalde 
advertenties terecht komt. Maar je weet niet wanneer of dat je überhaupt advertenties terecht komt. Maar je weet niet wanneer of dat je überhaupt 
meegenomen gaat worden in deze campagnes wat het een gokje maakt. 
Op basis van onze resultaten zeggen we dat een uniekere afbeelding 
betere resultaten oplevert, maar dit is een kwestie van testen. Het kan 
namelijk veel verschillen per categorie. Met testen bedoelen we, dat je 
7 dagen gebruik maakt van afbeelding A en 7 dagen gebruik maakt van 
afbeelding B en vervolgens de resultaten vergelijkt. Hierdoor heb je zelf 
direct inzicht in welke aanpassingen wel werken en niet.direct inzicht in welke aanpassingen wel werken en niet.

Bol.com Richtlijnen

Wat kan je zelf doen?

Na het lezen van deze blog hopen we dat jij meer te weten bent gekomen 
over de hoofdafbeelding en waarom deze zo belangrijk is. Zodat je zelf aan 
de slag kan gaan en je sales kan boosten! Kom je er nou even niet uit? 
Stuur ons dan even een berichtje met gebruik van de chatknop of bekijk 
ons aanbod en zie wat we voor je kunnen betekenen

Wil jij graag testen of er meer uit je hoofdafbeelding te halen valt? 
Dan hebben we voor jou een lijstje opgesteld met de aanpassingen die Dan hebben we voor jou een lijstje opgesteld met de aanpassingen die 
volgens ons de grootste impact hebben. Deze zijn:

• Toevoegen van een ebook
• Het veranderen van het aanzicht
• Een kleur toevoegen
• Je eigen (branded) verpakking toevoegen (een echte booster)
• Het toevoegen van een effect
• Toevoegen van een schaduw of reflectie• Toevoegen van een schaduw of reflectie
• Een extra die wordt meegeleverd op de hoofdafbeelding weergeven


