Met een
advertorial breng
je je product
uitgebreid onder
de aandacht van
onze community.
Met optionele
upgrades wordt
het engagement
van de lezers extra
vergroot.

Een advertorial
staat 24 uur live
op de tweede positie
van de HWI-frontpage
(50.000 views per dag),
zodat je product vol in de
spotlight staat.

Gemiddeld wordt een
advertorial tussen de 2.000
en 2.500 keer gelezen. We
geven graag advies, om
samen tot een optimaal
resultaat te komen.

Een uniek middel voor branding en
productmarketing om informatie over
het product uit te lichten, of om meer
conversies (via views of clicks) te
realiseren voor aanbiedingsacties!

Acties worden ook op Facebook
(19.000 volgers) en Twitter
gepubliceerd.

Homepage
Grote productfoto
Productomschrijving

Een technisch uitstekend onderlegde doelgroep van
hardware-enthousiastelingen, gamers en IT-specialisten
en -beslissers met een grote invloed op hun directe
omgeving. Het merendeel is man en werkzaam in de IT.

•
•

1 miljoen unieke bezoekers per maand
Lezers en deelnemers aan acties komen uit zowel
Nederland als België.

z
G
Krijg met behulp van
een enquête inzicht
in de doelgroep.

Geschreven review
door één van de
testpanelleden,
te vinden in de
Productvergelijker.

Breid het artikel uit
met een prijsvraag
zodat jouw
advertorial vaker en
aandachtiger wordt
gelezen.

De advertorial
gaat de diepte in
door middel van
onderzoek naar
het product.

Let op: pakketten dienen binnen een jaar te worden afgenomen, en prijzen van upgrades zijn vanaf € 750,- per stuk.

Doel

Views
Gemiddeld totaal aantal keer
bekeken, afhankelijk van populariteit

De doelgroep
bekendmaken
met alle ins en
outs van jouw
producten.

Tech-influenc
ers betrekken
om
merkvoorkeur
te realiseren.

Het stimuleren
van (online)
sales door het
genereren van
user-reviews

2.000 - 2.500

2.500 - 3.000

2.500 - 3.000

>3.000

1.000+

100+

100+

Deelnemers
Afhankelijk van populariteit

Native
geschreven de
diepte in over
de
mogelijkheden
van een
product.

>3.000

1-5

User Reviews

Frontpage-actiepagina

Educatie over
het product
vergroten en
deelnemers
werven

✓

✓

Deelnemers winactie

✓

✓

✓

✓

✓

✓

Onderzoeksrapport
Extra exposure met artikel
met inzendingen prijsvraag

✓

Eenmalige mailing vanuit
Hardware Info

€ 375,-

€ 375,-

€ 375,-

>40.000 leden

Investering (vanaf)

€ 1.750,-

€ 750,-

€ 750,-

€ 750,-

€ 1.000,-

Prijs per stuk excl.
productiekosten
(min. €500)

Prijs per stuk, excl. additioneel weg te geven prijs, optionele mailing en
kansspelbelasting.

Op deze overeenkomst zijn de algemene advertentievoorwaarden van Tweakers en Hardware Info van toepassing. Onder andere deze algemene
voorwaarden zijn hier terug te vinden.

