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2 - 5 juni
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Digital Meet-up AI
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25 september
Huisfeestje
2 oktober
Digital Testfest

Dec

6 november
Digital Meet-up Privacy &
Security

6 - 19 december
December Prijzen Parade
22 - 29 november
Black Friday / Cyber Monday

begin november
HWI Countdown
17 mei
Gift Guide | Vakantiegeld

8 mei
Techbijlage | EK

16 augustus
Gift Guide | Back2School

21 augustus
Techbijlage | Back2School

13 december
Gift Guide | Feest Maand

20 november
Techbijlage | Black Friday

Digital events

Tweakers
Meet-ups
Kennisdeling, interactie en inspiratie opdoen
komen samen tijdens de Tweakers Meet-ups!
Tijdens de Tweakers Meet-ups nemen we de
tweakers community mee in de wereld van
interessante, maar tegelijk ook complexe materie
over tech. Daarbij ontmoeten bezoekers digitaal
hun mede tweakers die dezelfde fascinatie voor
technologie delen.
In de digitale wereld waar de tweaker zich thuis
voelt worden inspirerende talks gegeven
workshops gehouden en nog veel meer! Voor
partners de ideale kans om kennis te delen of in
contact te komen met een invloedrijke
doelgroep. Op de volgende pagina vind zijn de
onderwerpen voor 2021 te vinden.
■ Doelgroep:
■ Locatie:
■ Aantal bezoekers:
■ Partnerships:

Tweakers community
Online via EventInsight
500 - 1.000
vanaf €3.000,-

Tweakers
Meet-up Artificial Intelligence

Artificial Intelligence
‘’Software is eating the world, artificial intelligence is
eating software’’ Deze quote zegt het al. Artificial
intelligence is overal en iedereen maakt er, bewust of
onbewust, gebruik van. Maar waar staan we nu? Tijdens
de Meet-up Artificial Intelligence nemen we een duik in
Artificial Intelligence
de
onbegrensde wereld van kunstmatige
Privacy &intelligentie,
Security (XL)
Wanneer:
t.b.a.**
machine
en deep learning en computerwetenschappen.
Wanneer:
07 november
Waar:
t.b.a.
Waar:
t.b.a.
Tijdstip:
10.00 - 18.00u
Tijdstip:
10.00 - 18.00u
Bezoekers:
250 - 300
DonderdagBezoekers:
11 februari 2021400 - 500
Programma:* Wanneer:
3 keynotes,
Waar:
Online via Programma:*
EventInsight
3 keynotes,
9 masterclasses
Tijdstip:
18:00 uur - 22:00 uur
9 masterclasses
Bezoekers:
500 - 1,000
Programma:
Talks, diverse digitale partner
stands, workshops en speeddates.

*) Onder voorbehoud van definitieve programma’s
**) I.v.m. de uitbraak van het coronavirus is deze Meet-up uitgesteld, een nieuwe datum wordt op een later moment bepaald

Tweakers
Meet-up Privacy & Security

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 6 november 2021
Online via EventInsight
13:00 uur - 17:00 uur
500 - 1,000
Talks, diverse digitale partner
stands, workshops en speeddates.

* Afhankelijk van de corona richtlijnen vanuit de overheid kan ervoor gekozen worden om deze meet-up fysiek op evenementenlocatie Gooiland te Hilversum te organiseren.

Tweakers
Developers Summit
Elk jaar komen meer dan vijfhonderd developers
samen voor inspirerende keynotes, workshops en
masterclasses tijdens de Tweakers Developers
Summit. In 2021 willen we dit event uiteraard niet
overslaan, daarom wordt de Summit in een
digitaal jasje gestoken. Om zoveel mogelijk
waarde te bieden aan de bezoeker is de Summit
verspreid
over
maar
liefst
4
dagen.
Als partner kun je op verschillende manieren
deelnemen. Van online zichtbaarheid in de
aanloop naar het evenement tot het geven van
een masterclass. Alle opties zijn gemakkelijk te
mixen en matchen zodat het ideale partnership
kan worden samengesteld.
■
■
■
■
■
■
■
■

Doelgroep:
Wanneer:
Locatie:
Host:
Voertaal:
Aantal bezoekers:
Reguliere tickets:
Partnerships:

Developers
2 t/m 5 juni
Online via EventInsight
Jim Stolze
Engels
1.000 - 1.400 (over 4 dagen)
€40,vanaf €3.600,-

Tweakers
Digital Testfest
Het inmiddels legendarische Oktober Testfest staat
ook voor 2021 weer op de kalender. De digitale
variant is in 2020 goed bevallen en daarom zal er
in 2021 wederom een digitale variant worden
georganiseerd!
Het concept blijft buiten het digitale aspect
onveranderd: we starten meerdere testpanels
tegelijk en we laten zoveel mogelijk users de
nieuwste hardware en gadgets testen en
reviewen. Het Kick-off event vindt ook dit jaar weer
digitaal plaats.
Wil jij jouw producten hoogwaardig laten reviewen
door onze community? Neem dan deel aan het
Tweakers Digital Testfest 2021.
■
■
■
■
■

Doelgroep:
Wanneer:
Tijdstip:
Aantal bezoekers:
Partnerships:

Tweakers community
2 oktober 2021
14.00 - 18:00 uur
+/- 100
vanaf €2.150,-

Events

Tweakers
Huisfeestje
In 2019 heeft Tweakers zijn 21ste verjaardag groots
gevierd. Het plan was om dit in 2020 nog
dunnetjes over te doen, maar helaas gooide een
pandemie roet in de borrelhapjes.
Hoop doet leven, en daarom gaan we ons weer
klaarmaken voor het enige echte Tweakers-feestje
van het jaar. Het Huisfeestje 2021! We gaan
opnieuw een centrale locatie omtoveren tot een
paradijs voor techies, gamers en iedereen die zich
verbonden voelt met Tweakers.
■
■
■
■
■
■
■

Doelgroep:
Wanneer:
Locatie*:
Tijdstip:
Aantal bezoekers:
Reguliere tickets:
Partnerships:

Tweakers community
25 september 2021
Undercurrent Amsterdam
16.00 - 22:00 uur
+/- 500
€17,50 (all-in prijs)
vanaf €5.000,-

* Afhankelijk van de huidige covid-19 situatie.

Promotionele
inhakers

Gift
Guides

Ook in 2021 creëren het AD in Nederland en HLN
in België meerdere digitale Gift Guides
waarmee inspiratie wordt geboden voor
cadeaus rondom een relevant thema. Partners
kunnen ook dit jaar hun producten uitlichten in
deze Gift Guides
■ Data:

17 mei - Vakantiegeld
16 aug - Back-2-School
13 dec - December feest maand

■ Websites:

NL - Algemeen Dagblad (AD)
BE - Het Laatste Nieuws (HLN)

■ Partnerships:

vanaf €875,-

HLN
Techbijlage

De grootste Vlaamse krant heeft een aantal
keer per jaar een speciale Techbijlage. In deze
twaalf pagina tellende bijlage (6 redactioneel)
worden de laatste tech trends besproken en
producten gerecenseerd. Voor deze bijlage zijn
er verschillende advertentiemogelijkheden.

■ Data:

8 mei - EK
21 aug - Back-2-School
20 nov - Black Friday / Cyber Monday

■ Krant:

BE - Het Laatste Nieuws (HLN)

■ Partnerships:

vanaf €3.500,-

Black Friday /
Cyber Monday

Black Friday en Cyber Monday is inmiddels
definitief overgewaaid vanuit de Verenigde
Staten. Ook hier staat deze datum rood
gearceerd in de agenda als een moment waar
je goede deals kunt scoren. In 2020 is er op
Tweakers voor het eerst een uitgelichte
shop-positie geïntegreerd in het redactionele
artikel. Dit is vanuit alle kanten dusdanig goed
ontvangen, dat dit in 2021 wederom wordt
aangeboden.
■ Periode:

22 t/m 29 november

■ Website:

Tweakers

■ Partnerships:

vanaf € 550,-

December
Prijzen Parade

Aan het einde van het jaar is het tijd voor een
jaarlijkse traditie op Tweakers. De laatste weken
voor Kerst delen we elke dag prijzen uit aan
onze trouwe communityleden. Zo bedanken we
de users voor al het nieuws dat ze lazen, alle
comments die ze plaatsten en alle reviews ze
maakten. Wil je op sympathieke wijze inhaken
op deze actie? Word dan partner en maak
deze Prijzen Parade mede mogelijk!
■ Periode:

6 december t/m 19 december

■ Websites:

Tweakers en Hardware Info

■ Partnerships:

vanaf €1.750,-

Hardware Info
Countdown

Over tradities gesproken, ook op Hardware Info
is het einde jaar feest. Daar worden (vaak) al
vanaf begin november elke dag mooie prijzen
weggegeven in de Hardware Info Countdown.
Meedoen is zo eenvoudig, je kunt deze kans
bijna niet laten liggen.

■ Periode:

begin november t/m 31 december

■ Website:

Hardware Info

■ Partnerships:

vanaf €300,-

Wil je meer weten over een van deze concepten?
Neem dan contact op met je account manager

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.

