Privacy & Security
Tweakers Meet-up
2022

“Cyber-Security is much
more than a matter of IT”
- Stephane Nappo

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.
Deze editie staat in het teken van het
onderwerp waar niemand meer omheen kan
en wilt, Privacy & Security.

Tweakers Digital Meet-up
Privacy & Security 2021

“De hybride Meet-up werd
gemiddeld beoordeeld met
een 7,8!”

Partners
editie 2021

Meet-up
Privacy & Security
19 november 2022

Tweakers Meet-up
Privacy & Security

Nadat er in 2020 een volledig digitale editie van
de Meet-up plaats vond, was er in 2021 een
hybride variant. De Meet-up kon zowel fysiek als
online bij worden gewoond. Voor 2022 gaan we
weer voor een volledig fysieke editie van Meet-up
Privacy & Security 2022!*
Privacy & Security zijn als onderwerp niet meer
weg te denken uit de techwereld. Maar het is al
lang niet meer alleen een verantwoordelijkheid
die onder de IT-afdeling valt. Tijdens deze
Meet-up gaan we zoals je van Tweakers mag
verwachten deze onderwerpen flink uitdiepen.

*Afhankelijk van de corona-richtlijnen vanuit de overheid kan er alsnog voor gekozen worden om deze meet-up volledig digitaal plaats te laten vinden.

Key facts*
■ Wanneer:
■

Zaterdag 19 november 2022

■ Waar:

Theater Gooiland Hilversum
Tijdstip:
■ 09.30 - 18.00 uur
Voertaal:
■ Nederlands
Aantal bezoekers:
■ +/- 200 - 400
Tickets voor bezoekers:
■ Early bird: € 10,■ Regulier:
€ 15,■

■

■
■
■

*Onder voorbehoud

Conceptprogramma
event*

Locatie Theater Gooiland
19 november 2022

09:30

Ontvangst
Keynotespreker 1

Het fysieke event vindt gedurende een volle dag
plaats. De hele dag worden de bezoekers
geïnspireerd door keynotesprekers, breakout
sessies en partnertalks.

Breakoutsessie
12:00

Keynotespreker 2

Daarbij kunnen de bezoekers in de pauzes
genieten van een hapje en een drankje, is er
genoeg
ruimte
om
te
connecten
met
mede-tweakers en kun je langs de partnerstands
wandelen voor toffe activiteiten of een
inhoudelijk gesprek. De dag eindigt uiteraard met
een gezellige borrel.

Partnertalks
Pauze
Breakoutsessie
Keynotespreker 3
Borrel!
18:00

*Onder voorbehoud van eventuele wijzigingen.

Lunch

Einde

Profiel
bezoekers

Aan de Meet-ups nemen de meest trouwe en
actieve Tweakers-communityleden deel. De
inhoudelijke techtalks en de kans om andere
tweakers fysiek te ontmoeten, vormen precies
de combinatie waar zij naar op zoek zijn.
De deelname aan een Meet-up stelt ze in staat
hun kennis te vergroten, zich te laten verrassen
door
andere
mensen
en
de
laatste
ontwikkelingen rond technologie te volgen.

Tweakers

IT’ers op Tweakers
Onderzoek onder 127 IT-professionals wijst uit
dat Tweakers het meest gelezen en het
meest favoriete IT-mediaplatform is (63,8%)*

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

Profiel bezoekers
Tweakers Meet-ups
Hardcore techliefhebbers

19%

20%
48%

IT-student

Werkzaam als IT-er

0
16 jaar
Jongste
bezoeker

Werkzaam als developer

85

31,3 jaar
Gemiddelde leeftijd

Cijfers o.b.v meet-ups in 2019, 2020 & 2021

64 jaar
Oudste
bezoeker

Partnershipmogelijkheden

Waarom
partner worden?
■ Claim thought leadership op een trending

topic rond Privacy & Security
■ 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
rondom de Meet-up
■ Creatie van unieke content die ook op

het eigen platform of via de eigen
kanalen mag worden verspreid
■ Endorsed by Tweakers

Partnerships-menu

De opties zijn als een menukaart met meerdere gangen. Wil
je je richten op het delen van diepgaande kennis? Of wil je
maximale zichtbaarheid? Voor elke doelstelling is er een
passend menu.
De basis bestaat uit een partnerstand. Let op: zonder deze
stand kunnen geen additionele pakketten worden
afgenomen. We helpen je graag bij het maken van de
keuzes die het beste aansluiten bij jouw doelstellingen.
Na de Meet-up 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.

Partnerships-menu
Stap1: Basispakket - partnerstand

Basispakket

| € 3.000,-

De partnerstand is de basis van deelname
aan de Meet-up Privacy & Security. Op de
stand kun je op informele wijze in contact
komen met de Tweakers-doelgroep.
Binnen deze stand ben je vrij om te doen wat
je wil. Geef een demo, organiseer een
give-away en ga het gesprek aan met de
community. Hoe meer interactie/activatie,
hoe beter!
Nog geen inspiratie? Ons conceptsteam denkt
graag mee om wat tofs te bedenken. Zo maken
we er met zijn allen een feestje van.

Partnerships-menu
Stap 1: Basispakket - partnerstand
Profiteer van de online exposure van de
Meet-up, met een automatische aanvulling
op het basispakket.
■ (Logo)vermelding
displaycampagne meet-up
■ 750.000 impressisies
■ Start 4 tot 6 weken vóór het
evenement
■ (Logo)vermelding op Zone
■ 3.000-6.000 views
■ (Logo)vermelding in drie
frontpage-artikelen
■ 3.000-6.000 views per artikel
■ (Logo)vermelding op eventlocatie

Partnerships-menu
Stap 2: Kies je aanvulling op het basispakket

Partnertalk*
■ Inclusief sprekerscoach
■ 45 minuten, inclusief vragenronde
■ Inhoud wordt afgestemd met Tweakers
■ Inclusief een advertorial: interview met
spreker van de workshop (3.000 - 6.000
views)

€ 4.500,-

*Maximaal drie partners kunnen deze talk afnemen

Partnerships-menu
Stap 2: Kies je aanvulling op het basispakket*

Branded article
■ Interview met
expert
■ 800-1200 woorden

Bedankmail
■ Boodschap naar
alle bezoekers
(max. 2 partners)*

€ 3.000,-

*Om bovenstaande opties af te kunnen nemen, is het basispakket vereist

v.a. € 500,-

Tailormade
■ Een uniek voorstel
o.b.v. jouw
doelstellingen
Op aanvraag

Online-mediapakketten*
Stap 3: Kies je extra mediabudget

Mediabudget S

Mediabudget M

Mediabudget L

■ Desktop:

■ Desktop:

■ Desktop:

100K impressies
Billboard (50% inzet

200K impressies
Billboard (50% inzet

315K impressies
Billboard (50% inzet

AdDefend) o.b.v. € 28,- cpm /
30% korting

AdDefend) o.b.v. € 24,- cpm /
40% korting

AdDefend) o.b.v. € 20,- cpm /
50% korting

■ Mobile:

■ Mobile:

■ Mobile:

130K impressies
Mobile banner

267K impressies
Double banner

420K impressies
Double banner

o.b.v. € 7,- cpm / 30% korting

o.b.v. € 6,- cpm / 40% korting

o.b.v. € 5,- cpm / 50% korting

€ 3.600,-

€ 6.400,-

€ 8.400,-

*Campagne rondom Meet-up Privacy & Security, tot vier weken na event. Onderwerp in lijn met Meet-up Privacy & Security.
Tarieven gebaseerd op ros. Uitingen exclusief voor merk (single brand-promotie).
**Met digitale formaten die worden ingezet door AdDefend wordt het bereik vergroot. De formaten worden dan namelijk ook uitgeleverd aan adblock-gebruikers.
AdDefend kan geen trackinggegevens verzamelen. Wel worden clicks, impressies en ctr gemeten.

Combineer en profiteer
van stapelkorting*

■ 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 Privacy & Security!

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 wel te zijn
goedgekeurd door Tweakers.

■ Dit event kan volledig digitaal worden,
indien fysiek niet uitvoerbaar blijkt door
(nieuwe) coronamaatregelen.
■ 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.

