Tweakers
Back to Reality

Wat is het?

24 augustus - 06 september

Back to Reality, wat is dat ook alweer? Hoe zag ons leven
er pre-corona ook alweer uit? De hele wereld is in de
afgelopen maanden tot stilstand gekomen. Hopelijk
kunnen we het nieuwe schooljaar met hernieuwde energie
oppakken. Of we nu toch echt weer ‘Back-2-School’ gaan
of dat we weer met alle collega’s naar het kantoor komen
weten we nog niet. Gelukkig is één ding hetzelfde
gebleven, wij Nederlanders zijn nog steeds gek op het
winnen van spullen. Wij bieden daarom partners de unieke
kans om zichzelf met leuke techproducten in de spotlight
te plaatsen. Claim een dag, geef één of meer producten
weg en profiteer van de exposure van een frontpage
artikel. Daarnaast is er de additionele optie om een direct
mail met een kortingscode te versturen naar alle
deelnemers die niet hebben gewonnen.

Flow

€2.750,-*

2. Doe mee aan de actie

Doelgroep

Upgrade

1. Ga naar frontpage artikel

Breid de deelname uit met een
artikel op Hardware Info.
+Additioneel weg te geven prijs

+ €500,-

3. Win een prijs

Stuur een direct mail
met een kortingscode
naar alle deelnemers.
7-10K emailadressen

4. Niet gewonnen?
Ontvang kortingscode

Hoe aantrekkelijker
de actie, des te
hoger de resultaten!

+ €500,-

Doelgroep
■ 800.000+ geregistreerde gebruikers
■ Gemiddelde leeftijd 20-39 jaar
■ 79% adviseert zijn omgeving
Tweakers
■ 4 miljoen unieke bezoekers per maand
■ Gemiddeld per maand
1,5 miljoen Pricewatch clicks
*) Exclusief weg te geven prijzen en evt. Kansspelbelasting
Deelnemers aan acties komen uit zowel Nederland als België.

Tweakers
Back to Reality

Details

24 augustus - 06 september

Fixed Billboard
logo + product foto

Productomschrijving
Link naar Pricewatch

Contact

Verwachtingen

Grote product foto

Onderdeel
■
■
■
■
■

Frontpage actiepagina (.Actie)
Deelnemers winactie
Billboard
Halfpage Ad
Mobile Double Banner

Bereik
■
■
■
■
■

Doel

15K - 25K views p/dag
7K - 10K p/dag
50K - 75K impressies p/dag
50K - 75K impressies p/dag
100K - 125K impressies

■ Deelnemers werven
■ Traffic naar actiepagina
■ Traffic naar actiepagina
■ Traffic naar actiepagina
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Inge Groeneveld
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frank.everaardt@dpgmedia.nl
+31 (0)6 48 21 80 56

Erik Besteman

Roos Bitterlin

erik.besteman@dpgmedia.nl
+31 (0)6 11 75 41 01

roos.bitterlin@dpgmedia.nl
+31 (0)6 23 31 06 74

Leon Dor

Erik Wijnberg

leon.dor@dpgmedia.nl
+31 (0)6 15 10 58 37

erik.wijnberg@dpgmedia.nl
+31 (0)6 51 38 17 15

Op deze overeenkomst zijn de Algemene Advertentievoorwaarden van Tweakers (versie 17 juni 2017) van toepassing.
Onder andere deze algemene voorwaarden zijn hier terug te vinden.

