Black Friday & Cyber Monday
Tweakers
2022

Introductie
De populariteit van Black Friday en Cyber Monday is
gepaard
gegaan
met
een
overvloed
aan
aanbiedingen. Maar is iedere aanbieding, wel echt een
goede deal?
Daar komt Tweakers om de hoek kijken. Want op
Tweakers worden de prijzen het hele jaar door gemeten.
En daardoor kan er orde in de ‘dealchaos’ geschept
worden. Zowel door de betrokken community als door
vluchtige bezoekers wordt het redactionele Black Friday
artikel op Tweakers veelvuldig bezocht om er zeker van
te zijn dat de geadverteerde deals ook echt
buitenkansjes zijn!
Na twee succesvolle edities, blijft de basis van het
concept ook voor 2022 hetzelfde. Een uniek uitgelichte
positie, geïntegreerd in het redactioneel artikel.
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de
week
van
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als Hardware Info een duidelijke piek in de statistieken.
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*In de Black Friday-week ten opzichte van een normale week in 2021.
Getoonde cijfers zijn gebaseerd op resultaten van 2021. Hier kunnen geen rechten of verwachtingen aan ontleend worden.

Clickouts
Hoewel er tijdens Black Friday veel meer click-outs waren dan tijdens een gemiddelde week in
2021, werd de piek in het uitzonderlijke eerste Corona-jaar van 2020 niet overtroffen. Ten opzichte
van 2019 werden op Tweakers wel weer meer click-outs geregistreerd.

Getoonde cijfers zijn gebaseerd op resultaten van 2021. Hier kunnen geen rechten of verwachtingen aan ontleend worden.

Populaire
productgroepen
Tweakers Nederland

Tweakers België

Hardware

Tijdens Black Friday 2021 waren
Televisies (10,4%), net als vorig jaar,
de populairste productgroep

Tijdens Black Friday 2021 waren
Televisies (9,9%) het populairst. In
2020 waren dit nog de monitoren.
Waarschijnlijk door het thuiswerk
advies.

Tijdens Black Friday 2021 waren
laptops (14,2%) het populairst. In
2020 waren dit nog de monitoren.

Getoonde cijfers zijn gebaseerd op resultaten van 2021. Hier kunnen geen rechten of verwachtingen aan ontleend worden.
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Weer piek tijdens
Black Friday

#2

Groei voor het
eerst afgenomen

#3

Televisies weer het
populairst

E-tailers kunnen niet meer
om de Black Friday-periode
heen.

Na jaren van groei is er voor
het eerst een daling te zien in
de statistieken. In vergelijking
met Black Friday 2020.

Met een aankoopintentie
van 40% waren televisies rond
Black Friday het populairst.

Monitoren minder
populair in 2021

Uitstel aankoop
van een televisie

Stijging bij SSD’s
en videokaarten

In 2020 waren monitoren
populairder, waarschijnlijk
door het opzetten van de
thuiswerkruimte.

#5

De Tweakers-bezoeker wacht
in 32% van de gevallen op
Black Friday. In België 38%.

#6

Deze productcategorieën
waren bij Hardware Info veel
populairder dan in 2020.

Black Friday
2022

Uitgelichte positie in
redactioneel artikel
De uitgelichte positie combineert het bereik en de
autoriteit van het redactionele artikel met relevante
advertenties gericht op specifieke categorieën.
Deze positie zit altijd op dezelfde plek, direct boven de
opsomming van de beste deals binnen de geselecteerde
categorie.
Uitgangspunten uitgelichte positie:
■ Vermelding partner in redactioneel artikel op Tweakers door
middel van uitgelichte 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).

Partners
2021

Mogelijkheden uitgelichte posities

Zilver

Goud

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

Grootste prijsdalers

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

€550,-

€800,-

per categorie

per categorie

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

€1.250,-

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

7 november

18-28 november*
28-11 Cyber Monday

25-11 Black Friday

*Data onder voorbehoud, het artikel wordt op zijn vroegst vrijdag 18 november gepubliceerd en uiterlijk
maandag 21 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 positie in het redactionele

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

verspreiden.

Claim nu jouw unieke positie
in het redactionele Black Friday artikel!

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.

