
AB TESTING



Overview

§ Werkwijze

§ Proces & planning AB testing

§ Positie AB test

§ Beschikbare AB testen



Werkwijze

§ Inplannen online campagne

§ Stap 1: Positie AB test kiezen (A, B óf C)

§ Stap 2: Type AB test kiezen (1,2 óf 3)

§ Aanleveren materialen



Livegang 
Meten van CTR 
versie A vs versie B 

Analyse 
Winnende versie? CTR?
Significant verschil?

Planning
Campagne inplannen + 
aanleveren materialen

Plan Live Learnings

Proces 
AB Testing

Live

Meten van impressies, clicks 
en CTR. Tussentijds bijsturen 
wanneer significant resultaat.

50% → Versie A
50% → Versie B

Timings Planning

X* – 4 weken: Online 
campagne definitief 

X – 3 weken: Aanleveren 
materialen + keuze AB test 

Analyse

Verschil in CTR, A vs B
Verschil significant?

Ja? Hypothese bewezen

Proces AB testen 



Positie A
Homepage top

Positie B
Bonusbooster & 
Bonus Regulier 

Positie C
Mobile App

Stap 1: Positie AB test kiezen



Bereik: 550.000 page 
views per week

Bereik: 500.000 unieke 
bezoekers per week.

Benchmark CTR: 0,24 – 0,42%

De homepage banner is zichtbaar bij het startpunt van de oriëntatie of de boodschappentrip op ah.nl. Genereer hiermee traffic 
naar je product- of merkpagina en creëer awareness! 

Doel: Creëren van awareness

Positie A | Homepage top



Bereik: 1.000.000 page 
views per week

Bereik: 700.000 unieke
bezoekers per week.Benchmark CTR: 0,42 -0,73%

Jouw bonusartikelen direct zichtbaar en te ‘plussen’ op ah.nl/bonus met de bonus banner.

Eén van de meest bezochte pagina’s op ah.nl. Voor A-merken een belangrijk moment om er goed uit te springen. 

De banner is volledig in Albert Heijn Bonus-huisstijl opgemaakt. Je levert ons de packshots aan en deelt het afgesproken
actiemechanisme. De banner staat bovenaan de pagina gepositioneerd, met een optimale visibility. 

Doel: Generen van adds to cart

Positie B | Bonus booster & bonus regulier banner  



600.000 homepage 
bezoekers per week

3.000.000 actieve
gebruikers per maand

300.000 views op de 
bonuspagina

Wees zichtbaar voor alle smartphone-gebruikers in de Appie app! Inspireer de app-gebruikers met een banner op de bonuspagina die 
direct is gekoppeld aan en product of een product-overzichtspagina. Hier kunnen zij de producten direct toevoegen aan hun
winkelmandje.

Doel: Creëren van awareness en genereren add to carts

Positie C | Bannering in de AH app 

Benchmark CTR: 0,5 – 1,1%



Test 1
Stickers

Test 3
Packshots

Test 2
Copy & Call to

action

Stap 2: Soort AB test kiezen

Probeer vs Ontdek

Test 4
Audiences*

*Audiences kunnen enkel getest worden in combinatie met Run of Site



Test 1 | Stickers

Hypothese: ‘Banners met een sticker zorgen voor een hogere CTR dan banners zonder sticker’

Versie A: Banner zonder sticker
Versie B: Banner met sticker



Hypothese: ‘Banners met een copy A zorgen voor een hogere CTR dan banners met copy B’. 

Naast copy is het ook mogelijk te testen op de ‘call to action’ 

Voorbeeld Versie A: Ontdek de heerlijke smaak van Perla.
Voorbeeld Versie B: Probeer de heerlijke smaak van Perla.

Test 2 | Copy & Call to Action

Ontdek de heerlijke smaak van Perla Probeer de heerlijke smaak van Perla
Naar de aanbieding > Naar de aanbieding >



Hypothese: ‘Banners met visual van product zorgen voor een hogere CTR dan banners met enkel een visual van de 
verpakking’

Versie A: Banner met visual van enkel verpakking Versie B: Banner met visual van product

Test 3 | Packshots



Voor het uitvoeren van audiences is run of site een vereiste. Hierbinnen kan dan getest worden met stickers en/of copy.

Audience: target koffiekopers Audience: controlegroep

Test 4 | Audiences
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