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De maand november is weer in aantocht. Dit betekent dat ook de populaire kortingsdagen Singles’ Day, Black 
Friday en Cyber Monday weer voor de deur staan. De populariteit van deze kortingsdagen is de afgelopen jaren 

in Nederland flink toegenomen, waardoor het voor adverteerders een interessante en belangrijke periode is. 

Middels dit onderzoek geven we inzichten in de interesses, intenties en het gedrag van consumenten. Is men 
van plan iets te gaan kopen tijdens deze kortingsdagen? Wat zijn populaire productcategorieën? Koopt men 

vanwege het Corona virus vooral online? En hoe komt men aan informatie over de acties?

Het onderzoek is uitgevoerd in de WE ♥ VIDEO-community. RTL’s eigen panel bestaande uit zo’n 700+ leden tussen de 18 en 54 jaar. 

Het veldwerk heeft gelopen van eind augustus tot midden september 2020. In totaal hebben 188 community-leden de vragenlijst ingevuld.

Kortingsdagen 2020



99% is bekend met 
Black Friday en ook 
Cyber Monday is bij 
een groot deel 
bekend

Meer dan de helft 
heeft nog nooit van 
Singles’ Day gehoord
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Singles' DayCyber MondayBlack Friday

Ja, wel eens gebruik van gemaakt
Ja, wel eens van gehoord
Nee, nooit van gehoord

Vraag: Bent u bekend met [kortingsdag]?



Verschillen tussen 
jongere en oudere 
doelgroep zijn 
zichtbaar

Jongeren zijn meer 
bekend met 
kortingsdagen en 
maken er meer 
gebruik van
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Ja, wel eens gebruik van gemaakt
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Nee, nooit van gehoord
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100% 79% 57% 98% 63% 35%
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Vraag: Bent u bekend met [kortingsdag]?



Betekenis en 
herkomst van 
Black Friday en 
Cyber Monday
is bij meesten 
bekend

Vraag: Kun je kort omschrijven wat [kortingsdag] inhoudt? 

“Grote kortingen op de vrijdag na Thanksgiving (in 
amerika). Deze kortingen waaien nu ook steeds meer 
over naar Nederlandse winkels.”

“De vrijdag na Thanksgiving in november is Black Friday, 
producten worden dan met korting aangeboden in 
winkels.”

“Cyber Monday is een Amerikaans begrip: het is een 
online koopjesfestijn dat volgt op Black Friday.”

“Eén dag met extreme online only kortingen, 
aanbiedingen en acties op vele producten.”

“Da's een soort Valentijnsdag, maar dan voor singles. Het 
idee komt oorspronkelijk uit China omdat men daar een 
heel hoog aantal vrijgezellen kent.”

“Deze dag staan singles in de aandacht en zorgen 
bedrijven dat ze hun advertenties daarop laten inspelen.”

Black Friday
Meesten weten dat Black Friday een 
kortingsdag is na Thanksgiving, afkomstig 
vanuit Amerika, met hoge kortingen.

Cyber Monday
Ook van Cyber Monday weet men dat de 
kortingsdag uit Amerika komt, de maandag na 
Black Friday plaatsvindt en draait om online 
aanbiedingen.

Singles’ Day
De meerderheid is niet bekend met Singles’ Day. 
Maar van de 44% die de kortingsdag wel kent, 
weten velen te benoemen dat het gaat om een 
kortingsdag gericht op vrijgezellen. 



Meeste interesse om mee te 
doen met Black Friday, 
slechts lage interesse in 
Singles’ Day

Voor Black Friday en Cyber Monday geldt dat velen 
overwegen om mee te doen, maar dit nog niet zeker 
weten. Veel mensen geven aan dat het afhankelijk is 
van wat ze op dat moment nodig hebben en of daar 
aanbiedingen voor zijn. 

De meerderheid geeft aan niet mee te doen aan 
Singles’ Day. De meest genoemde reden is dat men 
zich niet aangesproken voelt, omdat ze niet vrijgezel 
zijn. 
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Singles' Day

Cyber
Monday

Black
Friday

Nee Misschien Ja, zeker

Vraag: Verwacht je dit jaar mee te doen aan [kortingsdag]?



Onder jongeren is de 
interesse in Black Friday 
en Cyber Monday vrijwel 
gelijk, terwijl de oudere 
doelgroep het meest in 
Black Friday 
geïnteresseerd is

De overweging om mee 
te doen aan Singles’ Day 
is gelijk in beide 
leeftijdsgroepen
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Singles' DayCyber
Monday

Black Friday
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18-34 jaar 35-54 jaar

Vraag: Verwacht je dit jaar mee te doen aan [kortingsdag]?



Tijdens Black Friday en Cyber 
Monday heeft men interesse in  
vrijwel dezelfde productsoorten

Tijdens Black Friday en Cyber Monday koopt men 
vooral kleding, schoenen, kerstcadeaus, gadgets en 
hardware te willen kopen. Men gebruikt de kortingen 
op deze twee dagen ook voornamelijk om producten 
te kopen die ze nodig hebben of toch al van plan 
waren te kopen.

Tijdens Singles’ Day zijn vooral ‘verwen producten’ 
populair, zoals kleding, schoenen, 
verzorgingsproducten, cosmetica en parfum. 
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Sinterklaascadeaus

Verzorgingsproducten/cosmetica/parfum

Games

Apparatuur/hardware

Gadgets

Kerstcadeaus

Kleding/schoenen

Singles' Day
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Vraag: Indien je van plan bent iets te kopen, welke producten ga je dan kopen?



42%

9%

37%

12%

Online Fysieke winkel Beiden Ik doe geen
aankopen

tijdens deze
dagen

Men koopt voornamelijk 
online. Fysieke winkel 
minder populair, mede 
vanwege corona

Voor sommige 
producten gaat men wel 
liever naar de winkel, 
om het product in het 
echt te kunnen 
beoordelen

Vraag: Doe je de aankopen tijdens deze dagen veelal 
online of in een fysieke winkel?

“Ik ga dan niet naar de winkels, ik vind het dan te druk.”

“Heb een hekel aan de enorme drukte, dus zal niet naar fysieke 
winkel gaan. Online heeft normaal gesproken niet mijn 
voorkeur, maar als ik iets nodig heb, zou ik online overwegen.”

“Sowieso in de huidige coronatijd mijd ik winkels zoveel als 
mogelijk. Normaal gesproken als ik naar de stad ga, dan ga ik 
alleen een paar winkels in waarvan ik het wil. Online is het 
aanbod duidelijker zichtbaar, niet zo’n zooitje in de winkel (wat 
het op deze dagen toch wel vaak is) en is het niet zo druk als 
in een winkel.”

“Hangt echt van de aanbiedingen af.”

“Normaal tijdens Black Friday fysiek aangezien ik daarvoor op 
reis ga. Nu online ik koop momenteel alles bijna online.”

“Het ligt eraan welke producten ik koop. Voor 
kleding/schoenen koop ik liever in de winkel, omdat je dan de 
mogelijkheid hebt om gelijk te passen. Voor andere producten 
kan ik gewoon online kopen.”

“Online kun je beter vergelijken. Minder kans op 
impulsaankopen. Minder drukte.”
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0% tot 5%

5% tot 10%

10% tot 15%

15% tot 20%

20% tot 25%

> 25%
Men verwacht 
minimaal 25% 
korting, anders 
onderscheiden 
kortingsdagen zich 
niet van 
aanbiedingen door 
het jaar heen

Vraag: Hoeveel procent korting moet je minimaal krijgen 
om een aankoop te overwegen tijdens deze dagen?

“10% schiet natuurlijk niet op.”

“25% vind ik de moeite waard.”

“Deze dagen staan in het teken van hoge kortingen. Bij mij is 
een hoge korting pas bij 25%. Veel winkels hebben een 
klantenkaart waar je bijvoorbeeld standaard al 10% korting 
krijgt (o.a. Douglas).”

“Als je door het jaar heen oplet, zie je vaker kortingen tot 
12,5%. Alles daarboven wordt pas bijzonder.”

“Veel webshops hebben vaak tussendoor al kortingen van bijv
10 tot 20 procent, zoals bij H&M is het vaak 20%. Als het 
minder dan dat is, zal het me denk ik niet opvallen en zou ik er 
ook niet snel gebruik van maken, omdat ik verwacht dat die 
korting wel weer terugkomt.”

“Ik heb niks nodig maar als de korting hoog is een keer een 
extraatje is leuk.”

“Ik verwacht bij dit soort dagen wel hogere kortingen dan 
normaal (vooral door de beelden uit Amerika van een 
stormloop bij winkels), dus sowieso meer dan 25 procent.”



Jongeren gebruiken meer 
bronnen om op de hoogte te 
blijven van de aanbiedingen

Zowel de jonge als de oudere doelgroep laat zich 
informeren door een mix van traditionele en online 
media. TV reclame en websites zijn populair onder 
beide groepen.

Daarnaast zijn sociale media en online reclame 
onder jongeren populaire bronnen om op de 
hoogte te blijven van de aanbiedingen.

Vraag: Hoe ben je op de hoogte van de kortingen die worden gegeven?
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Social media

Online reclame

TV reclame

Websites

Folders

Vrienden/kennissen/familie

Huis aan huis bladen

Radio reclame

Buitenreclame

Anders

Ik ben niet/slecht op de hoogte van de
kortingen

Bioscoopreclame

18-34 jaar

35-54 jaar



De meerderheid zoekt 
actief naar informatie 
over aanbiedingen. 
De meesten doen dit 
in de week voor de 
kortingsdag

38% zoekt niet actief 
informatie op, maar 
kijkt wel als het 
toevallig voorbij komt

Vraag: Hoe lang vooraf ga je actief op zoek naar informatie over de producten die te koop zijn en 
de kortingen die worden gegeven op deze dagen?

11%

14%

22%

15%

38%

Een maand of eerder voor de koopdag(en)

Tussen een maand en een week voor de
koopdag(en)

Tussen een week en een dag voor de koopdag(en)

Ik zoek pas naar producten en kortingen op de dag
zelf

Ik zoek helemaal niet, ik kijk alleen als het toevallig
voorbij komt



Ruim een derde 
wacht met 
bepaalde 
aankopen tot de 
kortingsdagen en 
ook 35% geeft 
aan verleid te 
worden tot extra 
uitgaven

Vraag: Kan je aangeven welke in welke mate je het eens bent met onderstaande stellingen? 

42%
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35%

18%

27%

35%

32%

18%

36%

Ik word door deze dagen verleid om extra uitgaven te
doen

Ik bespaar (veel) geld door aankopen te doen tijdens deze
dagen

Ik koop door deze dagen producten die ik anders niet zou
kopen

Ik stel bepaalde aankopen uit omdat ik weet dat ik ze
tijdens deze kortingsdagen met extra korting kan kopen

(heel erg) mee oneens neutraal (heel erg) mee eens



Naast 
aankopen voor 
zichzelf, doet 
ook bijna de 
helft aankopen 
voor hun 
partner

Vraag: Voor wie doe je aankopen tijdens deze koopdagen?

84%

45%

30%

26%

10%

9%

Voor mezelf

Voor mijn partner

Voor mijn kinderen

Voor andere leden van mijn familie

Voor mijn vrienden/kennissen

Anders



Key take-outs

Bekendheid 
kortingsdagen

Black Friday en Cyber 
Monday zijn al bij een grote 

groep bekend

Wel nog veel bekendheid te 
winnen voor Singles’ Day

Onder de jongeren is de 
bekendheid van de 

kortingsdagen hoger en ze 
maken meer gebruik van de 

kortingsdagen



Key take-outs

Aankoopintentie 
kortingsdagen

De meerderheid van 
zowel de jongere als 

oudere doelgroep 
overweegt mee te 

doen aan Black Friday

Onder de jongere 
leden is de 

bekendheid van de 
kortingsdagen hoger 

en ze maken meer 
gebruik van de 
kortingsdagen

Men heeft het beeld 
dat Singles’ Day 

alleen voor 
vrijgezellen bedoeld 

is

Niet-singles voelen 
zich niet 

aangesproken om 
zichzelf te 

verwennen tijdens 
Singles’ Day

Cyber Monday is 
populair onder 

jongeren, wel is er nog 
intentie te winnen 
onder de oudere 

doelgroep



Key take-outs

Oriëntatie op 
aanbiedingen en 
acties

De meerderheid van 
de mensen zoekt 

zelf informatie over 
aanbiedingen, 

voornamelijk in de 
week voor de 
kortingsdag

Onder jongeren zijn 
social media en online 

reclame de meest 
gebruikte bronnen 

voor informatie over 
aanbiedingen

TV reclame en 
websites zijn populaire 

bronnen voor 
informatie over 
aanbiedingen, 

ongeacht leeftijd



Key take-outs

Wat wordt er 
gekocht en hoe 
winkelt men?

Tijdens Black Friday 
en Cyber Monday 
gebruikt men de 

korting om producten 
te kopen die men 

nodig heeft of al van 
plan was te kopen,  

zoals kleding, 
kerstcadeaus en 

gadgets/hardware

Om de drukte te 
vermijden, mede 

vanwege corona, is 
online winkelen 
populairder dan 
fysiek winkels 

bezoeken

Tijdens Singles’ Day 
worden vaker 

‘verwenproducten’ 
gekocht, zoals kleding, 
cosmetica en parfum



Key take-outs

Overwegingen 
bij aankopen 
kortingsdagen

36% wacht met 
bepaalde aankopen 

tot de kortingsdagen

Ruim een derde van de 
mensen wordt tijdens 
kortingsdagen verleid 
om extra aankopen te 

doen

Meerderheid doet 
tijdens kortingsdagen

aankopen voor 
zichzelf. Ook 

aankopen voor 
partners zijn populair



Benieuwd wat Ad 
Alliance voor jouw merk 
kan doen rondom de 
kortingsdagen? 
Ons team van creatieven en strategen komt binnenkort 

(digitaal) samen om te brainstormen voor unieke 

ideeën rondom Singles’ Day, Black Friday en Cyber 

Monday. Wil jij dat we onze creativiteit ook los laten op 

jouw briefing? Stuur deze dan vrijblijvend naar: 

briefing@adalliance.nl. 

mailto:briefing@adalliance.nl




Wat is het?
RTL’s eigen kwalitatief online panel 

700+ leden tussen de 18 en 54 jaar

Hoe werkt het?
Opdracht(en) mogelijk via onderstaande modules 
(Forum, Vragenlijst, Stepboard, Challenge, Dagboek, Chat)

Een antwoord op jouw vraag?
Ad Alliance biedt nu de mogelijkheid om jouw vraag in de community te stellen

Wat biedt het?
Waardevolle inzichten

Enkel kwalitatieve resultaten, niet representatiefWE       VIDEO
COMMUNITY


