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“Technologie speelt een
steeds grotere rol in ons leven.
We hebben de behoefte om
nieuwe technologieën
te kunnen duiden en
doorgronden”

Tweakers
Meet-ups

Wat is nu precies machine learning en wat kun je
hier eigenlijk mee? Moeten we niet meer aandacht
hebben voor privacy & security? Wat is de status
van netwerktechnologie anno 2020? En wat zijn
de laatste ontwikkelingen binnen smarthome?
Tijdens de Tweakers Meet-ups zoomen we in op
interessante, maar tegelijk ook complexe materie.
Daarnaast krijgen bezoekers de kans andere
tweakers met dezelfde fascinatie voor technologie
te ontmoeten. Gezien de 1,5 meter-samenleving
vindt deze ontmoeting niet in levende lijve plaats
maar in de digitale wereld waar de tweaker zich
thuis voelt.

Tweakers
Meet-ups 2019

Bezoekers beoordeelde de 2019
meet-ups gemiddeld met een: 8,1

“Contact met andere tweakers over techniek
vind ik leuk. Het gaat dan niet alleen om de
tech-content; samen de discussie aangaan vind
ik gewoon gezellig.”

“Samen tech beleven, zowel online als offline, vind
ik leuk en geeft weer nieuwe gespreksstof.”

Partners
Meet-ups 2019

Voor partners

Opzet Meet-up

Privacy & Security
Het zijn altijd al veelbesproken onderwerpen geweest in de
tech-wereld: Security & Privacy. Nu lijkt het onderwerp
daarbuiten ook terrein te winnen, en terecht. Tijdens de
Tweakers meet-up gaan we de diepte in en kan de echte
techy zijn hart ophalen.
Wanneer:
Waar:
Tijdstip*:
Bezoekers:
Programma*:

zaterdag 7 november 2020
Online via Let’sgetdigital
13:00 uur - 17:00 uur
250 - 500
Talks, diverse booths,
Workshops en 1 op 1 sessies

Profiel
bezoekers
De Meet-ups worden bezocht door de trouwe en
actieve Tweakers communityleden. De inhoudelijke
tech-talks én de kans om andere tweakers te
ontmoeten vormt precies de combinatie waar zij
naar op zoek zijn.
Het bezoeken van een Meet-up stelt hen in staat
hun kennis te vergroten, zich te laten verrassen
door andere mensen en de laatste ontwikkelingen
over technologie te volgen.

Profiel bezoekers
Tweakers website

Tweakers
4 miljoen unieke bezoekers per maand
■ 800.000+ geregistreerde gebruikers
■ Gemiddelde leeftijd 20-39 jaar
■ 79% adviseert zijn omgeving

IT-professionals
Bereik van 90% in de IT-doelgroep
■ 30% Developers
■ 30% Beheer
■ 20% IT Management
■ 20% Overig
■ 64% heeft invloed op aankoopbeslissingen

Profiel bezoekers
Tweakers Meet-ups
Hardcore tech-liefhebbers I 93% man

19%

20%
48%

IT-student

Werkzaam als IT-er

Werkzaam als developer

0

85
16 jaar
Jongste
bezoeker
33,1 jaar
Gemiddelde leeftijd

Cijfers o.b.v 2019 Meet-ups

64 jaar
Oudste
bezoeker

Waarom
partner worden?

■ Claim thought leadership op trending topics
■ Realiseer een positief en innovatief merkimago
■ Ga de interactie aan met je doelgroep
■ Creeër goodwill bij een tech savvy doelgroep
■ Uitgekiend mediaplan met zes weken lang

aandacht op het Tweakers-platform
■ Creatie van unieke content die ook op het

eigen platform of via de eigen kanalen
verspreid mag worden
■ Endorsed by Tweakers

Partnerships

De opties zijn dit jaar als een menukaart met
meerdere gangen. Als partner krijg je de kans om te
mixen en te matchen. Wil je je richten op het delen
van diepgaande kennis? Of wil je maximale
zichtbaarheid? Met de menukaart zijn diverse
opties mogelijk en kun je jouw ideale partnership
zelf samenstellen. We helpen je graag bij het
maken van de best passende keuzes om jouw
doelen te bereiken.

Meet-up Privacy & Security
Basispakket - Booth
Basispakket

€3.000

Op de playground, waar de tweakers kunnen
rondneuzen, heeft iedere partner een
digitale ‘booth’. Bij het aanklikken hiervan,
ziet de bezoeker het verhaal van de partner.
Er kan direct gechat worden, maar er kan
ook gemakkelijk een videocall worden
opgezet met één van de aanwezige
collega’s.
Met verschillende add-ons kan deze basis
worden verrijkt; bijvoorbeeld met een talk of
een workshop. Bekijk de mogelijkheden op
de volgende slides.
Na het digitale evenement wordt er een
evaluatieformulier naar de bezoekers
gestuurd. Hierin wordt de spontane en
geholpen naamsbekendheid van de
partners uitgevraagd (met betrekking tot het
evenement). Daarnaast wordt gevraagd of
de partner contact mag opnemen met de
respondent.

https://letsgetdigital.io/

Meet-up Privacy & Security
Basispakket - Zichtbaarheid
Het basispakket is inclusief:
■ (Logo)vermelding in evenementen omgeving.
■ (Logo)vermelding op Meet-up-zone.
■ (Logo)vermelding in drie artikelen,
6-12.000 views per artikel.
■ (Logo)vermelding bij display
ad-campage Meet-up op Tweakers.
800.000 impressies per editie,
startend 4 a 6 weken vóór het event.
■ Logo(vermelding) bij promotie Meet-up op
social media voorafgaand aan het event.
40.000 impressies per editie,
startend 4 a 6 weken vóór het event.
■ Deelname aan de digitale goodiebag.

Partnerships
Menu

Talk of workshop
■ Rondom nieuwe
ontwikkelingen,
dienst of product
€3.000,-

Branded article
■ Interview met expert
■ 800-1200 woorden

€3.000,-

Panel gesprek
■ Neem deel aan het
panelgesprek
(max 1 partner)
€2.000,-

* Testpanel basis vereist voor de Review Recap

Partnerships
Menu

Sprekers coach
■ Presentatietraining
door professionele
speaker coach
€750,-

*) Bijvoorbeeld het aanbieden van een workshop of training

Bedankmail
■ Boodschap naar
alle bezoekers (max
2 partners)*
v.a. €500,-

Tailormade
■ Een uniek voorstel
o.b.v. jouw
doelstellingen
Op aanvraag

Workshop of talk

Workshop of talk
■ Workshop over security en/of privacy

€3.000,(25 - 50

deelnemers)

■ 45 minuten, inclusief vragenronde
■ Video-opname voor distributie,

na workshop, via Tweakers-kanalen
■ Inhoud wordt afgestemd met Tweakers
■ Inclusief een advertorial: Interview met spreker

van de workshop (3.000 - 6.000 views)

Online exposure
pakketten

Mediabudget S
■ Mobile:
100K impressies
Double banner
■ Desktop:
150K impressies
Leaderboard

€4.000,-

Mediabudget M
■ Mobile:
100K impressies
Double banner
■ Desktop:
150K impressies
Leaderboard
50K impressies
Billboard

Mediabudget L
■ Mobile:
100K impressies
Double banner
■ Desktop:
150K impressies
Leaderboard
50K impressies
Billboard
57K impressies
Halfpage

€6.000,-

Campagne tijdens communicatie periode Meet-up, tot 4 weken na event. Onderwerp in lijn met Meet-up.
Vermelde impressies zijn een voorbeeld, exacte inzet in overleg te bepalen. Tarieven gebaseerd op ROS.
Daadwerkelijke impressies afhankelijk van gekozen advertentieformaat. Uitingen exclusief voor merk (single brand promotie).

€8.000,-

Combineer en profiteer
van stapelkorting
Kies je voordeel

#1 - menukaartkorting
■ Profiteer van een stapelkorting door meerdere

items af te nemen binnen één editie.
■
■
■
■

1 item
2 items
3 items
4 items

= 0% korting
= 5% korting
= 10% korting
= 15% korting

■ Combineer bijvoorbeeld:
■ Basispakket
■ Mediabudget M
■ Branded content

€3.000,€6.000,€3.000,€12.000,-

■ Dan profiteer je van 10% korting op de totaalprijs.
■ €12.000,- * 10% = €1.200,- korting

Kortingen zijn niet te combineren met andere proposities en acties.

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.

Meld je nu aan voor
de Meet-up
Privacy en Security!

