Adverteren 2018

Bereik een doelgroep van echte
technologie– en gadgetliefhebbers!
Bereik online:
ca. 2,5 miljoen bezoeken per maand
ca. 1,1 miljoen unieke bezoekers per maand
ca. 8 miljoen pageviews per maand
ca. 140.000 prijsvergelijker leads per maand
50.000+ opt-in nieuwsbriefleden
115.000+ geregistreerde gebruikers
48.000+ YouTube abonnees
Bereik magazine:
6x per jaar, oplage 14.000 exemplaren
Doelgroep:
Hardware liefhebbers, influencers, IT beslissers, early
adopters, tech savvy consumenten, gamers.
Google Analytics classificatie:
88% Technophiles
56% Shoppers
47% Gamers
41% News junkies
Top interesses bezoekers volgens Google Analytics:
PC componenten (61%), Laptops (48%), Smartphones (39%), Storage 38%, Televisies (24%), Audio
(22%)
Leeftijd / Geslacht:

Neem contact met ons op
Hardware.Info
De Persgroep Online Services B.V.
Mt. Lincolnweg 40
1033 SN Amsterdam
Tel.: 020-5629030
e-mail: info@hardware.info
Sales
Joost van Marion
Mobiel: 06-51526276
e-mail: joostvm@hardware.info

Display Advertising

Leaderboard (728x90 pixels)
Billboard (970x250 pixels)
 Bovenaan iedere pagina op Hardware.Info.
 Leaderboard formaat (728x90) of groter Billboard formaat
(970x250).

 Uitermate geschikt voor branding campagnes gericht op een zo
groot mogelijke doelgroep binnen het segment hardware– en
elektronicaliefhebbers.

Rectangle (336x280 + 300x250 pixels)
 In de rechterbalk op alle pagina’s binnen Hardware.Info én zichtbaar op de mobiele versie van de site.

 Standaard run-of-site, maar ook getarget te boeken. De banner

verschijnt dan op alle pagina’s (prijsvergelijker, reviews, nieuws,
etc.) gerelateerd aan een productcategorie naar keuze.

 Getargete banners zijn ideaal voor sales-driven campagnes.
 Targeting mogelijk op alle productcategorieën, bijvoorbeeld
laptops, routers, smartphones, videokaarten, etc.

Wallpaper






Volledige zijkanten van de site voor uw campagne.
Hoogst mogelijke exposure. CTR van 1% à 2%!
Te boeken voor maximaal 48 uur aan één stuk.
Zichtbaar op alle pagina’s (met f-cap).
Ultieme uiting voor korte campagnes, bijvoorbeeld bij
productintroducties of sales-acties.

Preroll
 Videoadvertentie voorafgaand aan Hardware.Info TV.
 Naamsponsoring (“Mede mogelijk gemaakt door”) ook mogelijk.

Nieuwsbrief advertentie (468x60)
 Banner in dagelijkse en wekelijkse Hardware.Info Nieuwsbrief.
 55.000+ gecontroleerde en werkende e-mail adressen.
 Full banner formaat.

Branded Content

Advertorial







Nieuwsbericht inhoudelijk geheel naar eigen wens/stijl.
24 uur vast op de tweede positie op de Hardware.Info frontpage.
Levenslang terug te vinden op de site.
Doorplaatsing op RSS, Facebook, Twitter, Nieuwsbrief, etc.
Geschreven door uzelf of door een van onze redacteurs.
Geen beperking qua hoeveelheid tekst/afbeeldingen.

Priority review / Video review





Gegarandeerde plek in de redactionele planning.
Geschreven review of Hardware.Info TV.
100% objectief en daardoor vertrouwd door lezers.
Hardware.Info reviews dragen bewezen bij aan verkoop.

Sponsored redactioneel (workshops e.d.)





Objectieve content gebaseerd op uw producten of over uw bedrijf.
Voorbeelden: workshops, interviews, technische achtergronden.
Geschreven content of Hardware.Info TV.
Altijd in overleg met Hardware.Info redactie.

Prijsvraag / Testpanel








Een ideale manier om community te activeren.
Prijsvragen en Premium Testpanels aangekondigd via advertorial.
Doorplaatsing op RSS, Facebook, Twitter en Nieuwsbrief.
Bij Testpanel schrijven community members reviews op de site.
Veel exposure: aankondiging, winnaars, user reviews, en meer.
User reviews blijven zichtbaar op productpagina.
Naast exposure ook blijvend effect op prestaties in prijsvergelijker.

Gebruikersonderzoek





Onderzoek onder lezers, idealiter gekoppeld aan prijsvraag.
Vragen in overleg met Hardware.Info redactie.
U krijgt een volledig rapport met antwoorden.
Effectieve manier om focusgroep onderzoek te doen.

Magazine

Verschijningsdata 2018
Nummer
#1/2018
#2/2018
#3/2018
#4/2018
#5/2018
#6/2018

Deadline
09-02-2018
13-04-2018
16-06-2018
10-08-2018
28-09-2018
23-11-2018

Verschijning
02-03-2018
04-05-2018
06-07-2018
31-08-2018
19-10-2018
14-12-2018

Technische details
Abonnement: NL € 29,50 / BE € 32,50
Losse verkoop: € 5,95
Oplage: 14.000 ex.
Totale omvang: min. 116 pagina’s
Afwerking: Garenloos gebrocheerd
Bladspiegel: 210x297 mm
(+ afloop 5 mm)
Zetspiegel: 190x280 mm

Binnenwerk: 60 gram MFC
Drukprocedé: rotatie offset
Omslag: 130 gram hv MC gesatineerd
Drukkerij: Senefelder Misset,
Doetinchem
Bestandsformaat: HR cert. PDF 300 dpi
Kleur: Full color, CMYK

Events / Concepts

Onze afdeling Concepts levert op maat ontwikkelde creatieve concepten die leiden tot hoog effectieve campagnes. Denk
hierbij aan native advertising, branded content, sponsorships, community-activaties, testpanels (genereren van user reviews) en redactionele samenwerkingen. Deze kunnen via verschillende platformen worden opgezet; online, mobile, video en offline events behoren tot de mogelijkheden. Neem voor meer informatie contact met ons op.

Tarieven

Zie Tariefkaart Tweakers & Hardware.Info 2018
http://nl.hardware.info/extra/adverteren

