Tweakers Webinar 2020*
Watch, interact & learn

*Alle nodige voorzorgsmaatregelen m.b.t.
corona zijn toegepast in deze propositie

Tweakers Webinar 2020
Een dienst of bedrijf beter leren kennen op een laagdrempelige én
inhoudelijke manier. Met een webinar in de vorm van een workshop of talk
kan je de diepte in vanuit je ‘luie stoel’! Deze kennisdeling wordt door de
community gewaardeerd en dus de perfecte manier om als kennispartner
van Tweakers op te treden en autoriteit te claimen. Met name nu
evenementen tot tenminste 1 september niet door kunnen gaan.
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Tweakers Webinar
Om de harten van de tweakers te winnen, moet je ze
inhoudelijk overtuigen en inspireren. Door de
engineers het woord te geven komen de technische
verhalen tot leven. Dankzij de interactie van een
webinar is geen sprake van enkel zenden, maar een
gesprek met een grotere groep IT’ers.
Dit is mogelijk met een inspirerende presentatie
maar ook met een praktische ‘hands-on’ workshop.
Afhankelijk van doelstellingen en beschikbare
verhalen wordt het beste programma samengesteld.
Het onderwerp en het niveau van de workshop of talk
wordt van te voren aangegeven om een natuurlijke
selectie te stimuleren.

Webinar distributie
Door middel van een 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 activeren om aan te melden voor de
workshop en/of talk. Achteraf kan de opgenomen
webinar verder worden verspreid in een frontpage
artikel en op YouTube.

Webinar features
Om de volle ervaring te geven aan de gebruikers wordt er
gebruik gemaakt van een split screen van de spreker en de
presentatie.

Chatfunctie

Analytics

Interactie wordt gestimuleerd door middel van multiple
choice vragen en polletjes. Daarnaast is er een chatfunctie
voor vragen en het afstemmen van bijvoorbeeld het niveau
van de workshop. Technische en inhoudelijke vragen worden
gemodereerd en degene die opvallen komen terug in de
webinar.
De opname van de webinar wordt achteraf gedeeld met de
partner. De evaluatie wordt uiteindelijk op basis van de
analytics opgemaakt.

Split screen

Moderatie

Opname webinar

Webinar programma
Tweakers trapt de avond af en introduceert de partner die vervolgens het woord overneemt.
Achter de schermen en vanuit huis zitten zowel Tweakers medewerkers als
collega-experts van degene die de presentatie geeft, klaar om vragen te beantwoorden en
het geheel te stroomlijnen. Om de avond behapbaar te maken voor de kijker wordt er om de
50 minuten ongeveer 10 minuten pauze ingelast.
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Aankondiging
In een eerste artikel wordt de community
geënthousiasmeerd om deel te nemen aan
de webinar door het programma en de
sprekers te delen.
Via een poll in het artikel kunnen
deelnemers zich opgeven. Vervolgens
ontvangen zij een mail om te registreren.
De hero-visual kan worden ingevuld voor
branding doeleinden.

Achtergrondartikel
In het daaropvolgende artikel, een week
later, wordt een interview met een spreker
gepubliceerd. Om nog meer aanmeldingen
te stimuleren. De poll is nogmaals
geïntegreerd in het artikel.

Voorbeeld webinar
vanuit huis
Gezien de huidige omstandigheden rondom
corona werkt iedereen vanuit huis mee
aan de webinar. Op de achtergrond zijn er
verschillende communicatiekanalen om
de sessie te stroomlijnen.

Frontpage Artikel
De talk/workshop wordt opgenomen en
samen met een achtergrondartikel
gepubliceerd op de Tweakers frontpage.
Daarnaast wordt de video verder verspreid
op de plek waar ook tweakers video kijken:
YouTube.

*Van toepassing bij het Premium pakket

Display advertising
Door middel van double banner op mobiel &
een impactvolle billboard wordt de
awareness vergroot en de gehele campagne
ondersteund.

Verwachte resultaat:
Double banner: 0,05 - 0,1% CTR

Display advertising
In eerste instantie ligt de focus op het
aanjagen van de artikelen en oproep. In
tweede instantie op bijvoorbeeld het
stimuleren van conversie.

Verwachte resultaat:
Billboard*: 0,2 - 0,3% CTR

*Van toepassing bij het Premium pakket

Partnership opties

Partnership opties
TWEAKERS WEBINAR

BASIS

PREMIUM

100 - 200*

100 - 200*

Frontpage Artikel - Oproep

6K - 12K views

6K - 12K views

Frontpage Artikel - Achtergrondartikel

4K - 8K views

4K - 8K views

300K

300K

Projectmanagement
Creatie media & traffic driver
Webinar deelnemers
Moderatie (technisch)
Actiebutton & Nieuwstracker

Webinar opname voor verspreiding via eigen kanalen
Double banner (mobiel) 40% korting
Billboard 40% korting

100K

Frontpage Artikel (.Adv) - Artikel + opgenomen webinar

4K - 8K views

YouTube promotie t.w.v. €1.000
Investering

€20.000

€25.000

*Afhankelijk van onderwerp en afzender van de webinar

Tweakers & IBM webinar
Totaal aantal deelnemers: 175

Waarvan 73% de hele webinar heeft gevolgd

Gemiddelde kijktijd: 1 uur 58 minuten

Partners over Tweakers webinar
Quotes klanten (IBM en ING)

“Lorem Ipsum”
Yanthy Prang - IBM

“Lorem Ipsum”
… - ING
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Voorwaarden Bureau Gekkigheid
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.
Hieronder zijn enkele voorwaarden uitgelicht:
● Dit creatieve concept blijft eigendom van DPG Online Services BV.
● Het gebruik van het creatieve concept door adverteerder en of derden dient te zijn
goedgekeurd zijn door Tweakers.
● Bedragen zijn exclusief BTW en eventueel weg te geven prijzen en bijbehorende 43%
kansspelbelasting. Deze wordt in rekening gebracht wanneer de incentive per winnaar meer
dan €449,- kost.
● Korting is alleen van toepassing op media, niet op productiekosten.

