IT Pro,
powered by Tweakers
Tweakers stelt technologie op de proef!

Start nu met Tweakers IT Pro en profiteer
van ruim 50% korting op banners!
■ 4 miljoen unieke bezoekers per maand
■ Bereik van 90% in de IT-doelgroep
■ 30% Developers
■ 30% Beheer
■ 20% IT Management
■ 20% Overig
■ 64% heeft invloed op aankoopbeslissingen
Doelgroep
■ 800.000+ geregistreerde
gebruikers
■ Gemiddelde leeftijd 20-39 jaar
■ 79% adviseert zijn omgeving

Tweakers Pro - Brons
€1.500,■ 50K impressies - Rectangle
■ 75K impressies - Leaderboard
■ Gratis 75K impressies - Mobile Double Banner
Tweakers Pro - Zilver
€2.750,■ 100K impressies - Rectangle
■ 150K impressies - Leaderboard
■ Gratis 150K impressies - Mobile Double Banner
Tweakers Pro - Goud
€5.250,■ 125K impressies - Rectangle
■ 150K impressies - Leaderboard
■ Standruimte S (4m²) - Meet-up
■ Gratis 200K impressies - Mobile Double Banner

Alle genoemde bedragen zijn exclusief BTW. Druk en zetfouten voorbehouden.
Op deze overeenkomst zijn de Algemene Advertentievoorwaarden van Tweakers en Hardware Info (versie 16 juli 2020) van toepassing. Onder andere deze algemene voorwaarden zijn hier terug te vinden.

IT Pro,
powered by Tweakers
Tweakers stelt technologie op de proef!

Case voorbeeld IBM Cloud
Webinar - Machine Learning Works:

How:

Verwachte resultaten:

Een webinar bestaande uit twee delen:
een workshop & een talk. Tijdens de
workshop wordt kennis gedeeld &
handvatten aangereikt om zoveel mogelijk
developers te inspireren om met de IBM
Cloud aan de slag te gaan. Voor de
workshop vindt een inspirerende talk
plaats. Beide onderdelen volgen elkaar op
en spreken hierdoor zowel de gevorderde
als medior gebruiker aan.

Middels een losse oproep en een
achtergrondartikel op de frontpage van
Tweakers wordt awareness gecreëerd.
Daarnaast wordt er media ingezet om
zoveel mogelijk communityleden te
bereiken en te laten aanmelden voor de
webinar.

Deelnemers:
Frontpage artikel (.Actie)
Frontpage artikel (.Adv)
Actiebutton
Mobile Double Banner

Technische
doorloop

18:00

Opstarten
/inloop

19:00

IBM Talk

100-200
6K-12K views
4K-8K views
1,2 mio impr.
300K impr.

Workshop
20:00

21:00

22:00
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Case voorbeeld
Deep Learning Works Event:

How:

Resultaten:

Hoe kan je met behulp van deeplearningtechnieken bakken met data uit iotprojecten analyseren? Dat werd duidelijk
tijdens de eerste workshop op dit
evenement. Na de workshops en een
stevige maaltijd werd de avond vervolgd
met twee interessante keynotes. Zo
vertrokken alle deelnemers met een
in-dept kennis en weer een hele bak aan
inspiratie.

Voorafgaand aan het evenement werden
twee achtergrondartikelen op de frontpage
gepubliceerd.. Hierin stond een link naar
het aanmelden voor het evenement.
Daarnaast werden er traffic drivers ingezet
om het evenement bij een breder groep
Tweakers onder de aandacht te brengen.
Vervolgens werd er nog een billboard
ingezet voor het creëren van awareness.
Ter afsluiting is er een event verslag en
video gepubliceerd in een frontpage
artikel. Dit artikel is ook weer bijgestaan
door traffic drivers en een textbox met
logo.

Deelnemers:
Frontpage artikel 1
Traffic drivers 1
Frontpage artikel 2
Traffic drivers 2
Billboard
Frontpage artikel verslag
Traffic drivers verslag
Textbox + logo verslag

75
6.285 views
285K impr. p/d
6.244 views
285K impr. p/d
337.359 impr.
4.205 views
285K impr. p/d
359.926 impr.

“Alle beschikbare plekken voor het
evenement waren vol.”

Het evenement
kreeg in 2019
een 7,6!
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Case voorbeeld
Stacks, Racks & Ribs:

How:

Resultaten:

Wie zegt dat barbecues alleen in de
zomer
mogen?
Op
30
oktober
combineerden Tweakers en IT creation
het nuttige met het aangename tijdens
een bijzonder evenement. We nodigden
leden van de Tweakers-community uit om
een interactief kijkje achter de schermen
te nemen op infrastructuurniveau. De
avond stond in het teken van discussie,
vragen, en het uitwisselen van kennis en
inzichten.

In drie etappes werd het evenement onder
de aandacht gebracht van de community.
Er werd begonnen met een advertentie op
de frontpage, gevolgd door een frontpage
artikel. Vervolgens werd de oproep
afgesloten met een derde advertentie. De
eerste twee oproepen werden bijgestaan
door een textbox incl. logo die breed op
Tweakers was ingezet. De campagne is
afgesloten met een verslag van het
evenement.

Frontpage artikel 1
Traffic drivers 1
Textbox + logo 1
Frontpage artikel 2
Traffic drivers 2
Textbox + logo 2
Frontpage artikel verslag
Traffic drivers verslag

8.592 views
285K impr. p/d
120.035 impr.
9.737 views
285K impr. p/d
120.026 impr.
4.091 views
285K impr. p/d

“Alle beschikbare plekken voor het
evenement waren vol.”

Het evenement
kreeg in 2019
een 7,9!
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Voorbeeld:
Leaderboard

Rectangle

Mobile Double Banner
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