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Introductie
Black Friday en Cyber Monday staan inmiddels in elke
tweaker-agenda rood gearceerd. En in deze sale reikt
Tweakers
opnieuw
de
helpende
hand
uit!
Net zoals in 2019 focussen wij ons op de beste
aanbiedingen. Want dat is het belangrijkste tijdens Black
Friday en Cyber Monday. In 2020 wordt het voorafgaand
aan deze jaarlijkse sale echter nog een stuk interessanter.
Data is goud en ook bij Black Friday en Cyber Monday is
onderzoek belangrijk. Dit gaat Tweakers voor en met
partners uitvoeren. We bieden partners nu de kans om
deel te nemen aan dit onderzoek, en de resultaten
vervolgens te gebruiken om een overzicht te creëren van
de beste aanbiedingen uit de eigen shop. Zo kun je laten
zien
dat
je
écht
de
beste
deals
hebt!
Tijdens deze Black Friday & Cyber Monday hebben we
een unieke uitgelichte shop-positie voor onze partners in
petto! Een perfecte combinatie van onderzoek en
zichtbaarheid voor traffic en conversie bij het grootste
techplatform van Nederland!

Black Friday & Cyber Monday
Onderzoek

De resultaten van het onderzoek worden
gedeeld met de deelnemende partners.
Daarmee bieden we informatie om content
aan te bieden die aansluit bij de behoefte
van de community.

Pakket 1: Black Friday & Cyber
Monday Onderzoek
Het koopgedrag van consumenten is een steeds belangrijker
onderdeel van Black Friday & Cyber Monday. Waar loopt de
consument warm voor? Wat is een goede aanbieding? En hoe
houdt hij deze aanbiedingen vooraf al nauwlettend in de gaten?
In een onderzoek dat wordt opgezet door Tweakers en samen
met partners wordt uitgevoerd begint de zoektocht naar deze
waardevolle informatie.
■ Tweakers stelt een vragenlijst op en partners mogen in samenwerking
met Tweakers een viertal specifieke vragen aanleveren.

■ Het onderzoek wordt in augustus/september vormgegeven, waarbij
vragen worden opgenomen als: Welke producten zie je graag als
BF/CM-aanbieding? Hoe veel korting verwacht je tijdens BF/CM? Zijn er
producten waarvoor je een price-alert hebt ingesteld? Zo ja, welke?

■ Het onderzoek wordt gepubliceerd in een frontpage-artikel en gepromoot
via display-advertising inclusief logo’s van deelnemende partners:
■ Frontpage-artikel .actie
■ 500.000 impressies desktop
■ 500.000 impressies mobile

■ De respondenten maken kans op mooie prijzen als incentive.
■ Partners ontvangen de onderzoeksresultaten.
■ De onderzoeksresultaten worden gepubliceerd in een artikel op Tweakers
en AD Tech, met logovermelding van deelnemende partners.
■ Frontpage-artikel .adv

Black Friday & Cyber Monday
Direct mailing
Aan de hand van de onderzoeksresultaten biedt Tweakers
partners een unieke kans om extra contactmomenten te hebben
met potentiële consumenten. Door middel van een direct mailing
kunnen partners op twee momenten tussen de uitkomsten van
het onderzoek en Black Friday een persoonlijke mail laten
versturen door Tweakers.

■ Een e-mailbase wordt via respondenten opgebouwd*
■ Deelnemers moeten akkoord gaan met ontvangen van twee
(commerciële) mails voorafgaand aan BF/CM

■ Partners leveren tekst aan met een lengte van maximaal 300 tekens
per mail.
■ Inclusief logo
■ Inclusief link naar eigen shop

■ Tweakers verstuurt op een tweetal momenten een e-mail naar
respondenten, met bijvoorbeeld:
■ Vermelding van interessante acties
■ Vermelding van exclusieve aanbiedingen
■ Vermelding van deelnemende partners

* Deelnemers wordt gevraagd of zij akkoord gaan met het ontvangen van twee e-mails voorafgaand aan Black Friday / Cyber Monday.

Timings onderzoek

Het Black Friday &
Cyber Monday
Onderzoek

12 oktober
(zes weken
voor BF/CM)*

Partner ontvangt
onderzoeksresultaten

Mailing #1 (twee
weken voor BF/CM)

2 november

9 november
(twee weken
voor BF/CM)

Publicatie resultaten
op Tweakers en AD
tech inclusief
vermelding partner

9 november

Mailing #2 (1 week
voor BF/CM)

16 november
(een week voor
BF/CM

* Onderzoek wordt in augustus/september vormgegeven. Informatie hierover volgt later.

Investering Pakket 1*: BF/CM Onderzoek

Deelname BF/CM
Onderzoek
■ Onderzoek opgezet
samen met
Tweakers

Direct mailing
■ Twee unieke mails
naar potentiële
consumenten

Logovermelding
content
■ 2x Tweakers
■ 1x AD tech

Display-advertising
■ 500.000
impressies desktop
■ 500.000
impressies mobiel

€1.250,*Zes pakketten beschikbaar

Artikelen Black Friday &
Cyber Monday

Tweakers zijn dol op aanbiedingen en dat is
tijdens Black Friday / Cyber Monday niet
anders. In 2018 heeft de redactie voor het
eerst een artikel gepubliceerd met de beste
aanbiedingen per categorie. Dit bleek een
groot succes! In 2019 had het Black Friday /
Cyber Monday-artikel meer dan 1,6 miljoen
views!

Pakket 2: Redactioneel artikel
Om het succes van de twee voorgaande jaren voort te zetten, bieden
wij onze partners dit jaar een uitgelichte shop-positie per
productcategorie aan. Deze shop-positie wordt in het zeer goed
bekeken redactionele artikel op Tweakers gepubliceerd. In de visual
hiernaast zie je als voorbeeld een mock-up van een gesponsorde
uiting. In deze link vind je het artikel uit 2019.
■ Vermelding partner in redactioneel artikel op Tweakers door middel van
uitgelichte shop-positie in specifieke categorie.

■ Positie is native en wordt niet geblokkeerd door adblockers.
■ Directe traffic naar shop van partner.
■ Artikel krijgt tijdens BF/CM-week fixed positie op frontage.
■ Partner levert titel, tekst (75 tekens), direct link en logo aan.
■ Maximaal 4 partners per categorie. Minimaal 25% share of voice (mobile &
desktop).

■ Categorie 1
Videokaarten
Ssd's
Moederborden
Processors
Games

■ Categorie 2
€500,-

Smartphones
Televisies
Laptops
Monitoren
Koptelefoons

■ Categorie ‘grootste
dalers’
€750,-

€750,-

Timing artikelen

Aanleveren materiaal
Black Friday & Cyber
Monday redactioneel
artikel

15 november

Publicatie redactioneel
artikel Black Friday &
Cyber Monday

23-30
november*

*Datum onder voorbehoud. Datum van publicatie kan worden vervroegd i.v.m. concurrentie.

Media

Pakket 3: Media

Mediapakket in page*

Mediapakket in page**

■ Mobile:
100.000 impressies

■ Mobile:
25.000 impressies

double banner

Double banner

■ Desktop:
100.000 impressies

■ Desktop:
25.000 impressies

Mix van leaderboard, billboard, medium
rectangle

Mix van leaderboard, billboard,
medium rectangle

€2.750,-

€675,-

*5 pakketten beschikbaar op Tweakers
max. 1 per klant

**4 pakketten beschikbaar op Hardware Info
max. 1 per klant

Daadwerkelijk aantal impressies afhankelijk van advertentieformaat. Uitingen exclusief voor merk (single brand-promotie).

Investeringsoverzicht

Investeringsoverzicht*

Pakket 1
■ BF/CM Onderzoek

■
■
■
■

Deelname
Direct mailing
Logovermelding
Display-advertising

€1.250,-

Pakket 2
■ Uitgelichte positie
redactioneel artikel
■ Categorie 1

■ Categorie 2

■ Grootste
Prijsdalers

€500,-

€750,-

Pakket 3
■ Mediapakket(ten)

■ Mediapakket
In page
Tweakers
■ Mediapakket
In page
Hardware Info

€2.750,-

€675,-

€750,-

*Onderdelen kunnen apart worden ingekocht.

Key facts*
Wanneer
■
■

Onderzoek
12 oktober - 23 november
Black Friday & Cyber Monday
23 november - 30 november 2020

Waar
■

Tweakers, HLN & AD tech

*Onder voorbehoud

Waarom
partner worden?

■ Genereer waardevolle onderzoeksresultaten.
■ Krijg de kans om op maat gemaakte

aanbiedingen te verspreiden.
■ Word vermeld in frontpage-artikelen.
■ Krijg uitgebreide media-exposure voor en

tijdens Black Friday & Cyber Monday.

Contactpersonen DPG Technology
Bob Cordemeyer

Inge Groeneveld

Frank Everaardt

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

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

frank.everaardt@dpgmedia.nl
+31 (0)6 48 21 80 56

Joost van Marion

Erik Besteman

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

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

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

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

Contactpersonen
Concept Managers

Project & Event managers

Tim de Hoogh

Ilonka Stevens

Zoë Lammers

tim.de.hoogh@dpgmedia.nl
+31 (0)6 40 56 12 09

ilonka.stevens@dpgmedia.nl
+31 (0)6 24 15 33 34

zoe.lammers@dpgmedia.nl
+31 (0)6 15 44 87 05

Luuk van Mierlo

Tessie Scholten

Romee Witte

luuk.van.mierlo@dpgmedia.nl
+31 (0)6 13 11 34 43

tessie.scholten@dpgmedia.nl
+31 (0)6 50 29 25 93

romee.witte@dpgmedia.nl
+31 (0)6 10 19 86 15

Voorwaarden

Op deze overeenkomst zijn de Algemene
Advertentievoorwaarden van DPG Technology van
toepassing. Deze algemene voorwaarden zijn hier
terug te vinden.
■ Dit creatieve concept blijft eigendom van DPG
Online Services B.V.
■ Het gebruik van het creatieve concept door
adverteerder en/of derden is mogelijk, maar
dient vooraf te zijn goedgekeurd door
Tweakers.
■ Bedragen zijn exclusief BTW en eventueel weg
te geven prijzen of incentives en bijbehorende
43% kansspelbelasting. Deze wordt in rekening
gebracht wanneer de incentive per winnaar
meer dan €449,- kost.

Bedankt!

