Tweakers
December Prijzen Parade

Wat is het?

07 december - 20 december 2020

December, de enige echte cadeaumaand. Daarom
organiseren we in 2020 opnieuw de December Prijzen
Parade! In de laatste weken voor Kerstmis geven we
partners de kans om zichzelf met de vetste tech-producten
in de spotlight te plaatsen. De perfecte manier om
sympathie te krijgen van onze early adopters en de
likeability voor het merk te vergroten. Claim één dag, geef
één of meerdere 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

€3.250,-*

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.
10-15K 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
December Prijzen Parade

Details

07 december - 20 december 2020

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
■
■
■
■
■

25K
10K
20K
30K
70K

Doel

- 35K views p/dag
- 15K p/dag
- 40K impressies p/dag
- 50K impressies p/dag
- 100K impressies p/dag

■ Deelnemers werven
■ Traffic naar actiepagina
■ Traffic naar actiepagina
■ Traffic naar actiepagina

Bob Cordemeyer

Inge Groeneveld

bob.cordemeyer@dpgmedia.nl
+31 (0)6 10 88 43 33

inge.groeneveld@dpgmedia.nl
+31 (0)6 27 03 14 79

Joost van Marion

Frank Everaardt

joost.van.marion@dpgmedia.nl
+31 (0)6 51 52 62 76

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 van toepassing.
Onder andere deze algemene voorwaarden zijn hier terug te vinden.

