Giftguide propositie
Black Friday en December cadeaumaand 2021

Achtergrond
Wat is de Giftguide?
Black Friday in 2020 was de drukste dag ooit voor iDEAL. De online
betaaldienst verwerkte volgens Betaalvereniging Nederland zo’n
4,65 miljoen transacties met een geschatte waarde van 395
miljoen euro. Hoe zorg je ervoor dat jouw product bij de
consument top of mind is tussen de wildgroei van aanbiedingen?
Om te voorkomen dat de consument door alle bomen het bos
niet meer ziet, biedt DPG Media de Giftguide aan op NU.nl en
AD.nl: een handig hulpmiddel om een passend cadeau te vinden
of inspiratie op te doen. De Giftguide is een overzicht waarin
producten worden uitgelicht door specialisten uit het branded
content-team van DPG Media.
Voor adverteerders die in aanloop naar Black Friday (en
December cadeaumaand) een product in de spotlights willen
zetten, is dat mogelijk met de Giftguide

smarticle pack.

Giftguide smarticle pack
Jouw product in de spotlights op NU.nl en AD
Zet in samenwerking met Tweakers Partners jouw product in de digitale vitrines in aanloop naar Black Friday (week
46 en 48) en December cadeaumaand (week 49 en 50). Jouw product staat één week lang in branded articles op
NU.nl en AD.nl, die een CTR van maar liefst 25% naar jouw webshop/website realiseren.

Fixed smarticle NUtech
5.000 article reads
CTR van 25%

Flexibele smarticle
5.000 article reads
CTR van 25%

Netto tarief

€1.100
NUshop voorpagina
4.000 article reads
CTR van 25%

Teaser ADtech

incl. productie

2.000 article reads
CTR van 25%

Gemiddelden, 70% van article reads gegarandeerd

NU.nl: fixed smarticle
extensie NUtech
De fixed smarticle is een content teaser die
opgemaakt is in de look en feel van een
redactioneel artikel, met duidelijke sponsoring en
logo van Tweakers Partners.
Na de click wordt de gebruiker naar het branded
article geleid waarin ruimte is voor 10 adverteerders.
Hierin worden de Giftguide-producten uitgelicht met
een grote afbeelding, korte omschrijving en
duidelijke CTA (met prijs of korting).
De fixed smarticle staat 7 dagen live in de
Tech-extensie: van maandag tot maandag.
Benchmark smarticle extensie NUtech
●
Gem. 250.000 impressies
●
Gem. 5.000 article reads
●
Gem. CTR van 25% vanuit artikel naar jouw
webshop/website

NU.nl: fixed NUshop
voorpagina
NUshop is een rubriek op de voorpagina waarin
aanbiedingen van adverteerders worden
uitgelicht. Elk NUshop-artikel is 24 uur zichtbaar.
In de week van livegang van de smarticle op
extensie NUtech wordt het Giftguide-artikel
doorgeplaatst in de NUshop.
Benchmark NUshop
●
Gem. 400.000 impressies
●
Gem. 4.000 article reads
●
Gem. CTR van 25% vanuit artikel naar jouw
webshop/website

AD.nl: flexibele
smarticle
De flexibele smarticle op AD is de native
aanjaging van een branded article op AD.
Na de click wordt de gebruiker naar het branded
article geleid waarin ruimte is voor ca. 10
adverteerders. Hierin worden de
Giftguide-producten uitgelicht met een grote
afbeelding, korte omschrijving en duidelijke CTA
(met prijs of korting).
De smarticle bestaat uit diverse formaten uitingen
die gedurende één week worden uitgeleverd.
Benchmark flexibele smarticle
●
Gem. 1.000.000 impressies
●
Gem. 5000 article reads
●
Gem. 25% CTR vanuit artikel naar jouw
webshop/website

AD.nl: teaser extensie
ADtech
In de week van uitlevering van de flexibele
smarticle wordt het Giftguide-artikel ook
aangejaagd op de extensie ADtech. De
teaser is één week zichtbaar.
Na de click wordt de gebruiker naar het
Giftguide-artikel geleid.
Benchmark fixed smarticle extensie ADtech
●
Gem. 200.000 impressies
●
Gem. 2.000 article reads
●
Gem. CTR van 25% vanuit artikel naar
jouw webshop/website

Hoog uniek toegevoegd bereik met AD én NU.nl
Zet beide merken in voor jouw campagne en bereik heel Nederland!
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Bron: NOBO, gemiddeld uniek dagbereik Q1 2021

Aanleverspecificaties
Livegang Black Friday
●
Week 46 (15 t/m 21 november)
●
Week 48 (29 t/m 5 december)
Livegang December cadeaumaand
●
Week 49 (6 t/m 12 december)
●
Week 50 (13 t/m 19 december)
Aanleverspecificaties
●
Tekst met max. 3 USP’s van het product in ca. 85 woorden
●
Verkoop-/actieprijs van het product
●
Productafbeelding
○
○
○

●

Min. 1280x720px groot
In .jpg of .png bestandsformaat
Geen logo’s en of tekst in afbeelding

URL naar product/webshop
○

Eventueel met utm- of clicktracker

Belangrijk: materiaal dient 10 werkdagen vóór livegang aangeleverd te worden bij
[emailadres o.v.v. weeknummer van livegang].

