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Introductie
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.
Dit ‘dealfestijn’ gaat gepaard met een overkill aan
aanbiedingen en in 2021 zal Tweakers wederom de
consument helpen om het overzicht te bewaren.
In 2020 hebben wij voor het eerst een uitgelichte
shop-positie geïntegreerd in het redactionele artikel. Dit
is vanuit alle kanten dusdanig goed ontvangen, dat wij
in 2021 dit wederom zullen aanbieden.

Het redactionele Black Friday artikel op
Tweakers
blijft
in
populariteit
toenemen, in 2020 had het artikel zelfs
ruim 2 miljoen views!

Uitgelichte shop-positie in
redactioneel artikel

In 2020 was er voor het eerste de mogelijkheid om als
partner een uitgelichte shop-positie binnen het
redactioneel artikel af te nemen. Dit is dusdanig goed
ontvangen en daarom zal het ook in 2021 wederom
aangeboden worden. Zie hiernaast een visual van het
2020 artikel, met daarin rood omlijnd de uitgelichte
positie.
Uitgangspunten uitgelichte shop-positie:
■ 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 frontpage.
■ Partner levert titel, tekst (75 tekens), direct link en logo aan.
■ Maximaal 4 partners per categorie. Minimaal 25% share of
voice (mobile & desktop).

Populariteit
categorieën
Het redactionele artikel is opgebouwd uit verschillende
pagina’s. Op de eerste pagina (landingspagina) staan
de grootste prijsdalers vermeld, categorie overstijgend.
Deze pagina heeft dan ook de meeste views. Op de
achterliggende pagina’s wordt steeds een specifieke
categorie uitgelicht.
Landingspagina:
■ Grootste prijsdalers

Views
>1 miljoen

CTR
0,41%

Specifieke categorieën:
■ Televisies
■ Smartphones
■ Monitoren
■ Laptops
■ Smarthome
■ SSDs en HDDs
■ CPU GPU mobo en geheugen
■ Games en gaminghardware
■ Koptelefoons
■ (Draadloze) Speakers
■ Overige componenten
■ Invoerapparatuur
■ Netwerkapparatuur
■ Camera’s

Views
155K
155K
124K
108K
101K
91K
81K
81K
77K
77K
65K
60K
54K
44K

CTR
2,5%
1,61%
0,88%
1,38%
0,53%
n/a
n/a
0,86%
0,49%
0,63%
n/a
n/a
n/a
1,92%

Getoonde cijfers zijn gebaseerd op resultaten van 2020. Hier kunnen geen rechten of verwachtingen aan ontleend worden.

Partners
2020

Mogelijkheden uitgelichte shop-posities

Zilver

Goud

Categorie:
■ SSDs en HDDs
■ CPU GPU mobo en geheugen
■ Games en gaminghardware
■ Koptelefoons
■ (Draadloze) Speakers
■ Overige componenten
■ Invoerapparatuur
■ Netwerkapparatuur
■ Camera’s

Grootste prijsdalers

Categorie:
■ Televisies
■ Smartphone, tablets & wearables
■ Monitoren
■ Laptops
■ Smarthome

€550,-

€800,-

per categorie

per categorie

Categorie:
■ Alle grootste prijsdalers
(1e pagina van artikel)

€1.000,-

Voor alle posities geldt, maximaal 4 partners per categorie en dus minimaal 25% share of voice (mobile & desktop).

Timing

Aanleveren materiaal t.b.v.
Black Friday & Cyber
Monday redactioneel
artikel

Publicatie redactioneel
artikel Black Friday
& Cyber Monday

15 november

22-29 november*
29-11 Cyber Monday

26-11 Black Friday

*Data onder voorbehoud, het artikel wordt op zijn vroegst vrijdag 19 november gepubliceerd en uiterlijk
maandag 22 november. Data afhankelijk van actualiteit in de markt.

Media

Mediapakket Nederland
Contextual advertisement

Mediapakket in page*

AdDefend in page*

Mediapakket in page*

(target = redactioneel BF/CM artikel NL)

(target = redactioneel BF/CM artikel NL)

(target = redactioneel BF/CM artikel NL)

■ Mobile:
100.000 impressies
double banner

■ Desktop:
100.000 impressies
Mix van leaderboard, billboard,
medium rectangle

■ Bereik een doelgroep die adblockers
gebruikt**, een doelgroep die je
nergens anders met banner
advertising kunt bereiken.
■ Gefocust op high impact formaten op
desktop.***

■ Desktop:

■ Mobile:
25.000 impressies
Double banner

■ Desktop:
25.000 impressies
Mix van leaderboard, billboard,
medium rectangle

100.000 impressies
Mix van leaderboard, billboard,
medium rectangle

€2.750,-

€2.000,-

€675,-

8 pakketten beschikbaar op Tweakers,
max. 1 per klant

4 pakketten beschikbaar op Tweakers,
max. 1 per klant

5 pakketten beschikbaar op Hardware Info,
max. 1 per klant

* Daadwerkelijk aantal impressies afhankelijk van advertentieformaat. Uitingen exclusief voor merk (single brand-promotie).
** Een groot percentage, maar niet alle adblockers worden succesvol geblokt.
***Alleen statische banners en zonder trackingpixels

Waarom
partner worden?

■ Unieke uitgelichte shop-positie in het redactionele

Black Friday & Cyber Monday artikel.
■ Shop-positie afgestemd op de relevante categorie.
■ Kans om op maat gemaakte aanbiedingen te

verspreiden.

Claim nu jouw unieke shop-positie!

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.

