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JAARKALENDER 2022

| INTRODUCTIE

Iedere adverteerder heeft een verhaal. Het is de kunst om dit
zo natuurlijk mogelijk over te laten komen. Een relevant en
kwalitatief umfeld is hierbij essentieel. Dat is precies wat deze
jaarkalender biedt.
Hier vind je een overzicht van de geplande sponsoractiviteiten
van Tweakers voor 2022. Claim een podium en bereik
specifieke doelgroepen binnen het tech-domein.
Instappen kan makkelijk met het basispakket. Weinig tijd?
Onze one stop shop ontzorgt van A tot Z. Op zoek naar
maatwerk? Ons concepts team denkt graag met je mee!

ONLINE

NIEUWSBRIEF

COMMUNITY

5.000.000

YOUTUBE

>115.000
Leden

Uniek maandbereik

>1.000.000
Geregistreerde
gebruikers

100 mln

SOCIAL

>66.000
Abonnees

Pageviews

● Tweakers Techhub
● Tweakers
● Tweakers Raw

>120.000
Volgers

● Facebook
● Twitter
● LinkedIn

EVENTS

2.000

Gemiddeld aantal
bezoekers per jaar

● Meet-ups
● Events
● DevSummit
● Testfest

Bronnen:
NPM 2021-II, NOBO Q2 2021,

Bruto Maandbereik: > 100 miljoen
Gemiddeld 10% van het bezoek aan Tweakers komt uit België.

Social Media Monitor Q2 2021, DPG Media data

SPONSORING

| STRATEGIE

It's science: echte impact maak je met beleving.
Door middel van sponsoring komen de beleving en emoties
samen. Daarbij vormt de content een krachtige motor voor
campagnes.
Onderzoek toont aan dat een fundering van interactie
resulteert in betrouwbaarheid en een emotionele
merkverbinding. Bovendien heeft sponsoring invloed op de
aankoopintentie van de consument. De juiste fit en gedeelde
merkwaarden zijn hierbij essentieel.*

*Bronnen:
● 2017, The Effect of Event Sponsorship on Customer’s Brand Awarness and Purchase Intention
● 2018, SWOCC Sponsoring werkt maar hoe?

SPONSORING

| STRATEGIE
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| TWEAKERS EVENTS

De tweakers zijn dagelijks bezig met de nieuwste hard- en
software. Van producttesten tot complexe developer
vraagstukken. Er is altijd wel wat nieuws om te leren.
Kennisdeling, inspiratie en netwerken vormen precies de
combinatie waar de tweakers naar op zoek zijn. Dit alles komt
samen in de Tweakers events.
Deze events bieden op verschillende momenten een podium
voor de ultieme beleving van jouw dienst, product of merk.
Het is makkelijk om hierbij aan te sluiten. In de volgende slides
vertellen we hier alles over.

MEET-UP |

SMARTHOME

Het gras maaien vanuit de luie stoel, nooit meer je sleutels
kwijt of een pakketje missen? Een smarthome biedt niet
alleen gemak, maar ook op het gebied van veiligheid en
energiebesparing biedt het veel voordelen.
Dit hoef je de tweakers niet te vertellen. 1 op de 5
communityleden maakt intensief gebruik van smarthome
producten. Tijdens deze meet-up kom je alles te weten over
de laatste ontwikkelingen binnen smarthome.
Claim je plek en laat de tweakers jouw product,
dienst of merk ervaren.

PROGRAMMA
Doelgroep: Smarthome fanaten, echte ‘tweakers’
Wanneer: 03 september 2022
Tijdstip: 10:00 t/m 18:00
Aantal bezoekers: 200-400
Partnerships: vanaf €3.000,-

MEET-UP |PRIVACY

& SECURITY

Hardware hacking, cybercrime, de jacht op internettrollen en
massaclaims tegen privacyschenders: Privacy en security lijkt
relevanter dan ooit.
Ook de tweakers kunnen niet genoeg krijgen van dit
onderwerp. Zij zoeken een combinatie van kennisdeling en
inspiratie en daar geven wij natuurlijk graag gehoor aan!
Wij denken graag met je mee voor de juiste insteek van jouw
verhaal.
PROGRAMMA
Doelgroep: 48% IT-professional, 30% IT student
Wanneer: 12 november
Tijdstip: 10:00 t/m 18:00
Aantal bezoekers: 200-400
Partnerships: vanaf €3.000,-

MEET-UP |PRIVACY

& SECURITY BE

Privacy en security is ook een populair topic
onder onze trouwe Belgische users. Alle reden
om ook een Belgische editie van de Privacy
en Security meet-up te organiseren.
Deze meet-up is intiemer en daarom is er
maar ruimte voor een beperkt aantal partners.

PROGRAMMA
Doelgroep: junior medior en senior IT'ers
Wanneer: 23 november
Tijdstip: 17:30 t/m 22:00
Aantal bezoekers: +/ 100
Partnerships: vanaf €7.500,-

PROGRAMMA

EVENT

|DEVELOPERS SUMMIT

Doelgroep: IT-professionals
Wanneer: 23 juni
Tijdstip: 10:00 t/m 18:00

Op zoek naar een plek waar je kennis en inspiratie
vindt en andere developers en collega's
ontmoet? Zoek niet verder, want op 23 juni keert
de Developers Summit weer terug!
Van front tot back-end van machine learning tot
de kunst van coderen. Deze summit biedt de
kritische developer doelgroep alles wat hun hartje
begeert.
Als partner kun je via een exclusieve talk het
gesprek aangaan, mooie content genereren en
nog veel meer!

Aantal bezoekers: +/- 500
Partnerships: vanaf €3.600,-

PROGRAMMA

EVENT

|TWEAKERS HUISFEESTJE

Doelgroep: Tweakers community
Wanneer: 8 oktober
Tijdstip: 16:00 t/m 22:00

Het is inmiddels wel duidelijk dat we bij Tweakers
graag een feestje geven. Maar het huisfeestje is
en blijft toch wel speciaal.
Samen met onze partners presenteren we
meerdere area's die onze communityleden en
bezoekers in alle mogelijke behoeften voorzien.
Denk hierbij aan retro games, een
soldeerworkshop, bierproeverij en zelfs een oud
hollandse spelletjeshoek.
Daarbij krijgen partners in 2022 wederom de
mogelijkheid om een area te claimen. De manier
om op een informele en laagdrempelige manier
in contact te komen met onze trouwe bezoekers.

Aantal bezoekers: 200-400
Partnerships: vanaf €5.000,-

PROGRAMMA

EVENT

|TWEAKERS TESTFEST

Doelgroep: Hardware fanaten
Wanneer: 29 oktober
Tijdstip: 10:00 t/m 17:00

Onze tweakers worden blij van testen. Het is de
manier om erachter te komen wat producten
precies kunnen. Ons Testlab draait niets voor
niets overuren.
Tijdens het Tweakers Testfest draait alles om
testen en reviewen. Na productdemo’s en
workshops starten we meerdere testpanels
tegelijk op.
De review content wordt gepubliceerd in de
Pricewatch. Het is juist deze review content
waar onze bezoekers voor terug blijven komen
en die de basis vormen voor de stap naar
aankoop.

Aantal bezoekers: 100-150
Partnerships: vanaf €2.150,-
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PROMOTIONELE INHAKERS
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|INHAKERS

In de eerste 8 weken van de lockdown (maart-mei 2020) is
E-Commerce sneller gegroeid dan in de 10 jaar daarvoor. Op
het digitale podium klimmen als merk is des te belangrijker
geworden.
Gedurende het jaar bieden we op de belangrijkste momenten
verschillende mogelijkheden met promotionele inhakers. Lees
snel verder!

INHAKERS |GIFT

GUIDE

Cadeaus! Onwijs leuk om te krijgen. Maar het
perfecte cadeau vinden is toch vaak lastig.
Om de community te inspireren om iets moois op hun
verlanglijstje te zetten, biedt DPG Technology Gift
Guides aan op NU, AD en HLN (BE). Bekijk hier ook de
editie van 2020.

WEBSITES

Instappen kan al vanaf €1.100,-.
EDITIES
Vakantiegeld
Back-2-School
Black Friday
December feestmaand

INHAKERS |BLACK

FRIDAY

Vrijdag 25 november is het moment waarop je goede deals
kunt scoren. Black Friday is inmiddels uitgegroeid tot het
belangrijkste retailmoment van het jaar.
Dit ‘deal festijn’ gaat gepaard met een overkill aan
aanbiedingen. Ook in 2022 zal Tweakers de consument
helpen om het overzicht te bewaken.
We integreren een uitgelichte shop-positie voor partners in
een redactioneel artikel. Deze positie is native, wordt niet
geblokkeerd door adblockers en faciliteert directe
store traffic. Bekijk hier het artikel van 2020.

OPTIES
Periode: 22 t/m 29 november
Website: Tweakers
Partnerships: vanaf €550,-

INHAKERS |DECEMBER

PRIJZEN PARADE

De tweakers community is kritisch, gepassioneerd over
tech en nooit uitgeleerd. Hun feedback is enorm
waardevol en ze vormen het hart van ons platform.
December is het moment dat we onze trouwe users
bedanken voor al het nieuws dat ze lazen, en de reviews
die ze maakten. Een mooie traditie die we ook in 2022
voortzetten.
Wil je op sympathieke wijze inhaken op deze actie?
Word dan partner en maak deze Prijzen Parade mede
mogelijk! Bekijk hier ook het voorbeeld uit 2020

OPTIES
Periode: 6 t/m 19 december
Website: Tweakers
Partnerships: vanaf €1.750,-

ONLINE

NIEUWSBRIEF

COMMUNITY

1.100.000

HOMEPAGE

Uniek maandbereik

>115.000

>40.000

Geregistreerde
gebruikers

8 mln

SOCIAL

>45.000
Abonnees

Pageviews

Views per dag

>29.800

NIEUWS

Volgers

● Facebook
● Instagram
● Twitter
● LinkedIn

>5.000

Nieuwsberichten
per jaar

Bronnen:
NPM 2021-II, NOBO Q2 2021,

Bruto Maandbereik: > 8 miljoen

Social Media Monitor Q2 2021, DPG Media data

INHAKERS |HARDWARE

INFO COUNTDOWN

Over tradities gesproken, ook op Hardware Info is het feest
aan het einde van het jaar. Hardware Info is met ruim 8
miljoen pageviews per maand de grootste website in de
Benelux voor de die-hard hardware liefhebber.
De bezoekers worden blij van diepgravende hardware
reviews en achtergrondartikelen. Maar een goede winactie
slaan zij ook zeker niet af. Het is niet voor niets dat deze
Countdown een dagelijks publiek van meer dan 4.000 users
trekt.
Dé manier om een podium te claimen voor jouw dienst of
product. Meedoen is zo eenvoudig dat je de kans bijna niet
kan laten liggen. Zie ook dit voorbeeld uit 2020.

OPTIES
Periode: 1 november t/m 31 december
Website: Hardware Info
Partnerships: vanaf €300,-
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| COVID-19

Naast de standaard aandachtspunten zoals een uitgebreid
hygiëneprotocol, ontsmettingsstations en de corona
toegangs-app zetten we alles op alles om de veiligheid van
onze bezoekers te waarborgen.
Digitaal heeft de afgelopen periode goed voor ons gewerkt als
alternatief. De Meet-ups en de Developers Summit werden
gemiddeld met een 8 beoordeeld en kunnen als een succes
de boeken in. De 1-op-1 interactie is weliswaar minder, maar
daar krijgen we een groter publiek voor terug.
Kortom, we monitoren nauwkeurig de veiligheid van elk
evenement. Indien nodig gaan we over naar digitaal of een
ander moment in het jaar.

Contact
Sales team DPG Media
salesit@dpgmedia.nl
DPG Technology
Jacob Bontiusplaats 9
1018 LL Amsterdam
Nederland
Meer informatie over recente
tarieven, de redactionele
planning en maatwerk?
Ons sales team staat je graag
te woord.

VOORWAARDEN
Op deze overeenkomst zijn de Algemene Advertentievoorwaarden van DPG
Technology van toepassing. Deze algemene voorwaarden zijn hier terug te
vinden.
■ Deze creatieve concepten blijft eigendom van DPG Online Services B.V.
■ Het gebruik van deze creatieve concepten 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.
■ Deze sponsoractiviteiten kunnen geannuleerd of volledig digitaal worden
indien deze niet uitvoerbaar blijken door (nieuwe) corona maatregelen.

