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Events

Tweakers Developers Summit
De Tweakers Developers Summit is één van de
toonaangevende IT-events van Nederland. Elk jaar komen
+/- 500 developers samen voor inspirerende keynotes en
in-depth techtalks op het gebied van o.a.
Webdevelopment, AI, Security en DevOps. Aanhaken als
partner? Dat kan op vele manieren. Van het verzorgen van
een masterclass of gesponsorde stroopwafels, tot aan
online zichtbaarheid en branded content in aanloop naar
het event.
Datum: 13 February 2020
Locatie: DeFabrique (Utrecht)
Tijd: 09:30u – 20:00u
Doelgroep: Developers
Aantal bezoekers: +/- 500
Reguliere tickets: €299,Partnerships: vanaf €3.600,-

Tweakers Meet-ups
Tweakers is dé plek waar mensen met een passie voor
technologie elkaar online ontmoeten. Maar soms is ook
fijn om in het echt samen te komen. Daarom organiseert
Tweakers een paar keer per jaar een Meet-up. Op deze
events staat een veelbesproken onderwerp centraal en
worden bezoekers aan de hand van meerdere talks
bijgepraat over de laatste ontwikkelingen. Voor partners
de ideale kans om kennis te delen of in contact te komen
met een invloedrijke doelgroep. Op de volgende pagina
vind zijn de onderwerpen voor 2020 te vinden.
Doelgroep: Tweakers community
Aantal bezoekers: variërend van 75 tot 500
Reguliere tickets: €15,Partnerships: vanaf €2500

Tweakers Meet-ups
De onderwerpen voor 2020 zijn net als voorgaande jaren gekozen door de Tweakers community. Dit jaar staan de volgende
Meet-ups op het programma

Netwerktechnologie (22-04)

Smarthome (30-09)

Locatie: nader te bepalen
Tijden: 17.00 - 22.00 uur
Aantal bezoekers: +/- 75-100

Locatie: nader te bepalen
Tijden: 17.00 - 22.00 uur
Aantal bezoekers: +/- 75 - 100

Kunstmatige Intelligentie (06-06)

Privacy & Security (14-11)

Locatie: nader te bepalen
Tijden: 10.00 - 18.00 uur
Aantal bezoekers: +/- 250 - 350

Locatie: nader te bepalen
Tijden: 10.00 - 18.00 uur
Aantal bezoekers: 400 - 500

*exacte data en onderwerpen onder voorbehoud van eventuele wijzigingen

Abodagen Tweakers & HWI
Tweakers en Hardware Info hebben veel te danken aan
hun trouwe abonnees. Daarom worden deze abonnees elk
jaar getrakteerd op een speciale dag vol technologie en
vermaak. Ook in 2020 worden er ruim honderd abonnees
ontvangen op het HQ waar ze de hele dag terecht kunnen
voor workshops, demo’s en een rondleiding langs het
beroemde Testlab.
Datum: 16 mei (Tweakers) en 17 mei (Hardware Info)
Locatie: Tweakers/Hardware Info HQ
Tijd: 10.00 – 17.00 uur
Aantal bezoekers: +/- 150 per dag
Doelgroep: Abonnees Tweakers en Hardware Info
Partnerships: vanaf €1.500

Tweakers Huisfeestje
Vorig jaar vierde Tweakers haar 21e
verjaardag met het grootste nerdfeestje
ooit! Dat beviel zo goed dat we dat in 2020
dunnetjes over doen. Opnieuw wordt een
centrale locatie omgetoverd door paradijs
voor techies, gamers en iedereen die zich
verbonden voelt met Tweakers. Het enige
echte Tweakers feestje van het jaar. En de
ideale kans om op informele en
sympathieke wijze onder de aandacht te
komen van de community.
Datum: 12 september 2020
Locatie: Amsterdam
Tijd: 16.00 - 22.00 uur
Doelgroep: Tweakers community
Aantal bezoekers: +/- 500
Reguliere tickets: €15,Partnerships: vanaf €5.000

Testfest
Het Testfest is het event wat misschien wel het beste
vertegenwoordigt waar Tweakers en Hardware Info voor
staan: het uitgebreid testen van producten om zo
waardevolle informatie met elkaar te kunnen delen. Heb
je een nieuw product en wil je user reviews genereren én
ook nog eens profiteren van extra aandacht daaromheen?
Dan is het Testfest het ideale event om aan het mee te
doen als partner!
Datum: 31 oktober 2020
Locatie: Tweakers/Hardware Info HQ
Tijd: 10.00 – 17.00 uur
Aantal bezoekers: +/- 100
Doelgroep: Community Tweakers en Hardware Info
Partnerships: vanaf €3.000

INHAKERS

Vakantiegeld
Eind mei krijgen de meeste Nederlanders
vakantiegeld. en wordt er flink wat geld
uitgegeven aan gadgets en vakanties. Het
ideale moment dus om (nieuwe)
producten of shop onder de aandacht te
brengen van onze koopgrage bezoekers
van Tweakers en Hardware Info. Elke dag
zetten we een partner in het zonnetje.
Daarmee profiteer je van extra aandacht
op twee van de belangrijkste prijs- en
productvergelijkers van Nederland.
Periode: ma 25 mei t/m zon 7 juni
Websites: Tweakers en Hardware Info
Partnerships: vanaf €2500

Back-2-School/Work
Vanaf eind augustus beginnen de scholen
weer en gaan mensen weer naar hun werk.
Voor veel techies ook hét moment om een
nieuwe laptop, telefoon of andere gadget
aan te schaffen. Opnieuw zetten wij
daarom elke dag een partner in de
spotlight en profiteer je daarmee van extra
aandacht op twee van de belangrijkste
prijs- en productvergelijkers van
Nederland.
Periode: ma 24 aug t/m zon 6 sept
Websites: Tweakers en Hardware Info
Partnerships: vanaf €2500

Black Friday/
Cyber Monday
Eind november volgt dé dag waar iedere tweaker het hele jaar
naar uitkijkt: Black Friday, het belangrijkste retail-moment van
het jaar. Tweakers helpt retailers met extra aandacht op deze
belangrijkste dagen van het jaar. Succes verzekerd!

Periode: ma 23 nov t/m ma 3o nov
Websites: Tweakers en Hardware Info
Partnerships: vanaf €1750

December Prijzen
Parade
Aan het einde van het jaar is het tijd voor
een jaarlijkse traditie op Tweakers. De
laatste weken voor Kerst delen we elke dag
prijzen uit aan onze trouwe
communityleden. Zo bedanken we de
users voor al het nieuws dat ze lazen, alle
comments die ze plaatsten en alle reviews
ze maakten. Wil je op sympathieke wijze
inhaken op deze actie? Word dan partner
en maak deze Prijzen Parade mede
mogelijk!
Periode: ma 7 dec t/m ma 20 dec
Websites: Tweakers
Partnerships: vanaf €2250

Countdown
Over tradities gesproken, ook op
Hardware Info is het einde jaar feest. Daar
worden (vaak) al vanaf begin november
elke dag mooie prijzen weggegeven in de
Hardware Info Countdown. Meedoen is zo
eenvoudig, je kunt deze kans bijna niet
laten liggen.
Periode: begin nov t/m 31 dec
Websites: Hardware Info
Partnerships: vanaf €300

Giftguide
Mag jouw product niet ontbreken in de
jaarlijkse december Gift Guide van
Hardware Info en AD Tech? Dan hebben
we goed nieuws! Ook in 2020 kun je een
product laten opnemen in de speciale
feestdagen uitgave van het magazine.
Periode: december 2020
Websites: Hardware Info en AD Tech
Partnerships: vanaf €350
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