Tweakers
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Meet-up
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2021

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

Tweakers
Meet-ups

Kennisdeling, gezelligheid 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 rond tech. Daarbij ontmoeten
bezoekers
mede-tweakers
die
dezelfde
fascinatie voor technologie delen.
In de digitale wereld waar de tweaker zich
thuisvoelt worden inspirerende talks gegeven,
workshops gehouden en nog veel meer!

Tweakers
Digital Meet-ups 2020

Beoordeling bezoekers
Digital Meet-up Privacy & Security:

8,3
“Superinteressante meet-up. Als het een fysieke meet-up
was geweest, was de stap om deel te nemen (ivm reistijd
etc.) toch groter geweest.”
“Uitstekend event, goed verzorgd, inhoudelijk en qua
beeld & geluid. Complimenten”
“Sommige partner-talks waren wat te
commercieel/sales-gericht. Liever meer inhoudelijke
praatjes.”
“Chapeau voor dit evenement! De opzet en organisatie
waren boven verwachting, en ook het platform werkte
uitstekend.”

Partners
Digital Meet-ups 2020

Meet-up
Artificial
Intelligence

Praktische informatie
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 de onbegrensde wereld
van kunstmatige intelligentie, machine- en deep learning en
computerwetenschappen.
Wanneer:
Waar:
Tijdstip:
Bezoekers:
Programma:

Donderdag 11 februari 2021
Online via EventInsight
18:00 uur - 22:00 uur
250 - 500
Talks, diverse digitale partnerstands, workshops en speeddates.

Profiel
bezoekers

De Meet-ups worden bezocht door de trouwe
en actieve Tweakers-communityleden. De
inhoudelijke tech-talks én de kans om andere
tweakers digitaal te ontmoeten vormen 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
■ Onderzoek onder 127 IT-professionals wijst uit
dat Tweakers veruit het meest gelezen
IT-mediaplatform is (63,8%)*
IT-professionals
Bereik van 90% in de IT-doelgroep
■ 30% Developers
■ 30% Beheer
■ 20% IT-management
■ 20% Overig
■ 64% heeft invloed op aankoopbeslissingen

*https://www.splend.nl/blog/onderzoeksrapport-it-media-techies/

Profiel bezoekers
Tweakers Meet-ups
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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

Het digitale
platform

Het digitale platform
Video Digital Meet-up Smarthome

Eerst even kennismaken met het online platform!
Links staat de video van onze eerste Digital Meet-up
Smarthome die we in september 2020 hebben
georganiseerd.
Om een goed beeld te geven van de
mogelijkheden van EventInsight* laat deze video
kort en bondig zien hoe het digitale platform er in de
praktijk uitziet.
Aan de hand van deze video leggen we in deze
presentatie uit welke onderdelen EventInsight bevat
en hoe je hier als partner gebruik van kunt maken in
verschillende partnership-pakketten.

* Tweakers werkt samen met EventInsight, zij verzorgen het online platform voor de Tweakers Digital Meet-ups. eventinsight.io/nl/virtual-event
Link naar video: https://youtu.be/p_kHu2wd_ZA

Lobby

Het is mogelijk om met iedere bezoeker van het
event een prive chat te starten. Je kunt uit de lijst
van alle bezoekers een keuze maken met wie jij de
interactie aan wil gaan.

Host van het event die vanuit de Tweakers-studio
via een livestream-verbinding de meet-up
begeleidt.

De lobby is de centrale plek
van de Digital Meet-up.
Vanuit
deze
omgeving
bezoek je alle onderdelen
van de meet-up.

Algemene chat

Logovermelding partner. Klik je op deze button,
dan kom je uit bij alle partners, zie volgende slide.

Partners
Klik in de lobby op de partnerbutton. Je krijgt nu
een overzicht van alle partners die deelnemen aan
de meet-up. Klik vervolgens op een van de logo’s
en bezoek de digitale stand, zie volgende slide.

Digitale stand

■ Digitale stand is de basis van deelname
aan de meet-up.
■ Linksboven logo van partner.
■ Contactgegevens partner.
■ Bedrijfsinformatie.
■ Contactgegevens van de collega’s die
tijdens de meet-up aanwezig zijn.
Mogelijkheden voor bezoekers om
prive-chat te starten met deze
collega’s.
■ Mogelijkheid om een livestreamverbinding op te zetten of een vooraf
opgenomen video te tonen.
■ Live chatten met bezoekers die een
kijkje komen nemen in jouw digitale
stand.

Programma

Deelnemers, partners en sprekers hebben de
mogelijkheid om met elkaar te videobellen in de
deelnemerscarrousel.

Klik in de lobby op de programma button en
zie een overzicht van het programma van de
meet-up. Klik op de button van het
desbetreffende programma-onderdeel en je
treedt het volgende onderdeel digitaal
binnen.

Partnertalk of workshop*

■ Partner kan naast de digitale stand ook een workshop
of talk afnemen over Artificial Intelligence (25 - 50
deelnemers).
■ Inclusief:
■ Advertorial: Interview met spreker over de talk
(3.000 - 6.000 views)
■ Video-opname voor distributie,
na de talk of workshop, via Tweakers-kanalen
en Youtube
■ Via een gemakkelijke livestreamverbinding vanuit een
zelf gekozen locatie kan partner een talk geven.
■ 45 minuten, inclusief vragenronde
■ Inhoud wordt afgestemd met Tweakers. Talk is een
(diepgaand) technisch verhaal over artificial
intelligence.
■ Bezoekers hebben de mogelijkheid om vragen aan de
spreker te stellen via een speciale button.
■ Spreker heeft de mogelijkheid om een poll te
gebruiken of een vraag aan de bezoekers te stellen.

* maximaal drie partnertalks beschikbaar.

Talks
Spreker klein bovenin en
presentatie groot.

■ De talks worden opgenomen en na de meet-up
online geplaatst op YouTube en Tweakers.
■ Er is een algemene chat waar bezoekers met
elkaar kunnen chatten tijdens de talk.
■ Bezoekers hebben de mogelijkheid om vragen
aan de spreker te stellen, via een speciale button.

Verhouding spreker en
presentatie hetzelfde.

■ Iedere bezoeker kan de verhouding
spreker/presentatie zelf instellen.
■ Spreker heeft de mogelijkheid om een poll te
gebruiken of een vraag aan de bezoekers te
stellen.
Spreker klein rechtsonderin en
presentatie schermvullend.

Partnershipmogelijkheden

Partnerships

De opties zijn als een menukaart met meerdere
gangen. De basis voor de meet-up is deelname met
een digitale stand. Vervolgens kun je als partner hier
extra mogelijkheden aan toevoegen. Wil je je
richten op het delen van diepgaande kennis? Of wil
je maximale zichtbaarheid? Voor elke doelstelling is
er een passend menu.
Met de menukaart zijn diverse opties mogelijk en
kun je jouw ideale partnership zelf samenstellen. We
helpen je graag bij het maken van de keuzes die
het beste aansluiten bij jouw doelstellingen.
Na
het
digitale
evenement
wordt
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.

Meet-up Artificial Intelligence
Basispakket - Digitale stand
Livestream of mogelijkheid
tot tonen van video.

Basispakket
Live-chat.

€ 3.000,-

Op het platform van EventInsight*, waar de
tweakers kunnen rondneuzen, heeft iedere
partner een digitale stand die je kunt zien als
een stand op een fysiek evenement.
Dit is de basis van deelname aan de Meet-up
Artificial Intelligence. Als een bezoeker op het
logo van de partner klikt, ziet de bezoeker het
verhaal van de partner. Er kan direct gechat
worden en er is de mogelijkheid om een
livestreamverbinding op te zetten of een
video af te spelen in de digitale stand.
Binnen deze digitale stand ben je dus vrij om
te doen wat je wil. Geef een demo,
organiseer een give-away of ga het gesprek
aan met de community. Net zoals je dat op
een fysiek evenement zou doen. Het werkt
daarbij goed om de vragen die de
community heeft live te beantwoorden. Daag
onze communityleden hier vooral bij uit!

Logo en informatie
partner.
Contactgegevens collega’s
partner en voor bezoeker
mogelijkheid om direct 1-op-1
contact op te nemen.

Meet-up Artificial Intelligence
Basispakket - Online zichtbaarheid
De digitale stand is inclusief:
■ (Logo)vermelding tijdens de meet-up op online
platform.
■ (Logo)vermelding op meet-up-zone.
■ (Logo)vermelding in drie artikelen,
3.000 - 6.000 views per artikel.
■ (Logo)vermelding bij display ad-campage meet-up op
Tweakers.
-> 800.000 impressies
-> startend 4 tot 6 weken vóór het event.
■ Logo(vermelding) bij promotie meet-up op social
media.
-> 50.000 - 60.000 impressies per editie,
-> startend 4 tot 6 weken vóór het event.

Partnershipsmenu
Met verschillende add-ons kan de digitale stand
worden verrijkt; bijvoorbeeld met een talk, een
workshop of branded artikel.

Digitale stand*
■ Basispakket voor
deelname
meet-up
€ 3.000,-

* Pakket is verplicht, zie slide 14 voor meer informatie.
** Maximaal drie partnertalks zijn beschikbaar. Zie slide 19/20 voor meer informatie.

Talk of workshop**
■ Rondom nieuwe
ontwikkelingen,
dienst of product

Branded article
■ Interview met
expert
■ 800-1200 woorden

€ 3.000,-

€ 3.000,-

(inclusief: Branded article t.w.v. € 6.000,Opname van de talk t.w.v. € 1.000,-)

(T.w.v. € 6.000,- Los van
talk of workshop af te nemen)

Partnerships
Menu

Sprekerscoach
■ Presentatietraining
door professionele
speakerscoach
€ 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

Online exposure-pakketten

Mediabudget S
■ Desktop:
100K impressies
Billboard

Mediabudget M
■ Desktop:
200K impressies
Billboard

Mediabudget L
■ Desktop:
315K impressies
Billboard

o.b.v. € 28,- CPM / 30% korting

o.b.v. € 24,- CPM / 40% korting

o.b.v. € 20,- CPM / 50% korting

■ Mobile:
130K impressies
Mobile banner

■ Mobile:
267K impressies
Double banner

■ Mobile:
420K impressies
Double banner

o.b.v. € 7,- CPM / 30% korting

€ 3.600,-

o.b.v. € 6,- CPM / 40% korting

€ 6.400,-

Campagne tijdens communicatieperiode van de meet-up, tot vier 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-brandpromotie).

o.b.v. € 5,- CPM / 50% korting

€ 8.400,-

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,€ 6.400,€ 3.000,€ 12.400,-

■ Hierbij profiteer je van 10% korting op de

totaalprijs.
■

€ 12.400,- * 10% = € 1.240,- korting

Kortingen zijn niet te combineren met andere proposities en acties.

Meld je nu aan voor
de Meet-up
Artificial Intelligence

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

Aryaty Krancher
aryaty.krancher@dpgmedia.nl
+31 (0)6 15 24 50 71

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

Steven Hermans

Thibault Steppe

steven.hermans@dpgmedia.be
+32 (0)478 68 13 91

thibault.steppe@dpgmedia.be
+32 (0)4 78 44 78 64

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.

