Gift Guides

Tweakers x NU.nl & AD.nl
2022

Tweakers
Gift Guides
Gedurende het jaar zijn er verschillende
momenten waarop gemiddeld veel cadeaus
worden gekocht. Soms voor jezelf en soms
voor een ander.
Als het gaat om elektronische gadgets dan
ben je bij Tweakers aan het goede adres. Bij
Tweakers ademen wij namelijk tech. En vanuit
deze positie bieden de Gift Guides een handig
hulpmiddel in de zoektocht naar een geschikt
cadeau.
Voor partners een ideaal moment om hun
product in de spotlight te zetten. Tweakers
heeft hiervoor in samenwerking met AD.nl en
NU.nl de Gift Guide ontwikkeld.
Zet jouw product nu in de spotlight met de
Gift Guide Smarticle Pack.

Gift Guides
in 2022*
Alle Gift Guides worden tweemaal gepubliceerd.
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Gift Guide
Smarticle Pack
De specialisten van Tweakers stellen de Gift Guide
samen. Dit biedt de uitgelezen kans om jouw
product in de spotlight te plaatsen in aanloop naar
belangrijke cadeaumomenten.
De Gift Guide wordt gedurende één week op NU.nl
en AD.nl gepubliceerd als branded article en
gepromoot via een teaser op de homepage.
De positie in de Gift Guide omvat:
■ Grote afbeelding van het product
■ Een kort omschrijving
■ Duidelijke CTA met prijs of korting
■ De button linkt naar Pricewatch
of webshop van de partner
■ Max. 10 partners per Gift Guide.
■ Gemiddeld 14.000 article reads en CTR van 25%!

Gift Guide
Smarticle Pack

Fixed smarticle NUtech
1 week live

Flexibele smarticle
1 week live
14.000
article reads

NUshop voorpagina
1 dag live

Teaser ADtech
1 week live

Gift Guide
AD.nl

Het Gift Guide artikel op desktop.
Deze wordt ook aangejaagd op de extensie ADtech.

Promotie zowel op
desktop als mobiel

Het Gift Guide
artikel

Gift Guide
NU.nl

Fixed Smarticle extensie NUtech

Fixed NUshop voorpagina

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.

NUshop is een rubriek op de voorpagina
waarin aanbiedingen van adverteerders
worden uitgelicht. Elk NUshop-artikel is 24
uur zichtbaar.

Waarom
partner worden?
■ Realiseer een positief en innovatief merkimago

op een gerenommeerd nieuwsplatform
■ In de spotlight rondom belangrijke

cadeauperiodes
■ Interessante CTR naar pricewatch of webshop
■ Profiteer van een groot bereik
■ Endorsed by Tweakers

Alles-in-een pakket
Neem nu deel aan de Gift Guides door
middel van het alles-in-een pakket.
Per Gift Guide €1.100,■ Grote productafbeelding
■ Minimaal 1280x720 pixels
■ JPG of PNG bestandsformaat
■ Geen logo’s of tekst in afbeelding

■ Inclusief verkoop- actieprijs
■ Tekst van ca. 85 woorden
■ Max 3 USP’s in de tekst

■ URL naar product/webshop
■ Optioneel met UTM- of clicktracker

■ Materiaal dient uiterlijk 10
werkdagen vóór livegang
aangeleverd worden.
■ tech-binnendienst@dpgmedia.nl
■ T.a.v. Joanne Kalfsterman

Neem nu deel aan de Gift Guides
van Tweakers op NU.nl & AD.nl

Voorwaarden
Op deze overeenkomst zijn de Algemene
Advertentievoorwaarden van DPG Media van
toepassing. Deze algemene voorwaarden zijn
hier terug te vinden.
■ Dit creatieve concept blijft eigendom van
DPG Media 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.

