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Tijdens de Techpanel Experience Days gaan 
testers afkomstig uit ons Techpanel aan 
de slag met uw product. Het Techpanel 
bevat meer dan 25.000 leden, bestaande 
uit lezers van onze titels Computer!Totaal, 
PCM, Zoom.nl, Computer Idee, Tips & 

Trucs, MacWorld, Gamer, InsideGamer en 
Power Unlimited. De Techpanel-leden zijn 
hierdoor uitstekend op de hoogte van wat 
er speelt in de wereld van tech en gaming. 
Uiteraard is niet ieder Techpanel-lid geïnte-
resseerd in alle producten. Gelukkig kennen 

we ons Techpanel dankzij uitgebreide pro-
fielen uitstekend en maken we samen met 
u vooraf een nauwkeurige doelgroepselec-
tie. Zo zorgen we ervoor dat u tijdens de 
Techpanel Experience Days met de juiste 
mensen aan tafel zit.

ALGEMENE INFORMATIE
In april organiseert Reshift de Techpanel Experience Days. Een unieke kans  
om uw product(en) op een betrokken manier bij zowel onze lezers als de  

redactie onder de aandacht te brengen. Graag nodigen we u uit om hieraan 
deel te nemen. Wat houden de Techpanel Experience Days precies in?

Naast professionele reviews hebben veel van onze lezers steeds vaker behoefte aan 
gebruikersreviews voordat ze een goed geïnformeerde aankoopbeslissing maken. 
Omdat Reshift zijn lezers op alle vlakken de voor hen meest waardevolle reviews wil 
bieden, organiseren we in april de Techpanel Experience Days. Tijdens de Techpanel 
Experience Days bieden we de mogelijkheid om producten in een informatieve sessie 
van zo’n anderhalf uur te presenteren aan een geselecteerde groep testers uit ons 
Techpanel en redacteuren van onze eigen titels. De Techpanel-testers gaan na de 
sessie aan de slag met uw product waarbij ze begeleid worden door onze redacteuren. 
Hun bevindingen worden in de vorm van reviews gedeeld met de lezers van onze ma-
gazines en websites. Dit is waardevol voor onze lezers, maar tegelijkertijd krijgt u direct 
inzicht in hoe de consument uw product ervaart. Kortom: de Techpanel Experience 
Days vormen de perfecte gelegenheid om uw producten bij zowel onze lezers als onze 
redacteuren onder de aandacht te brengen.

NAUWKEURIGE DOELGROEPSELECTIE



POWERED BY TECH AWARDS 2017
Wat zijn de beste nieuwe tech-produc-
ten van het jaar? Het antwoord op die 
vraag geven de tech- en gamemerken 
van Reshift jaarlijks met de toekenning 
van de Tech Awards. De redacties van 
Computer!Totaal, PCM, Zoom.nl, Com-
puter Idee, Tips & Trucs, MacWorld, 
Gamer, InsideGamer en Power Unlimi-
ted staan als jurylid aan de vooravond 
van belangrijke keuzes: wat worden 
de beste producten van 2017? Voor de 
redacties is het belangrijk om produc-
ten zelf te ervaren, maar ook om te 
weten wat de lezers er van vinden. De 
Techpanel Experience Days geven op 
beide vragen antwoord.

ENTHOUSIASTE TESTERS
De Techpanel Experience Days zijn bedoeld 
om lezers én onze eigen redacties te infor-
meren en enthousiast te maken over uw 
merk en producten. Maak optimaal gebruik 
van die kans, want dankzij de nauwkeurige 
doelgroepselectie mag u behoorlijk wat 
voorkennis verwachten. Zorg er daarom 
voor dat uw presentatie genoeg diepgang 
en technische informatie bevat. Want hoe 
beter de informatie is, hoe hoger de kwali-
teit van de reviews zal zijn. We adviseren u 
daarom om uw beste productexpert naar 
de Techpanel Experience Days te sturen.

GEWAARBORGDE KWALITEIT
De Techpanel Experience Days eindigen 
niet na uw presentatie, want de Techpa-
nel-testers gaan direct aan de slag met 
uw product(en). We streven daarbij naar 
kwalitatieve en goed leesbare reviews die 
waardevol zijn voor onze lezers. Binnen 
Reshift hebben we dankzij onze redac-
ties de expertise in huis waarmee we dat 
kunnen garanderen. Gespecialiseerde 
redacteuren weten precies aan welke 
voorwaarden een review moet voldoen om 
informatie op de juiste manier met onze 
lezers te delen. De Techpanel-testers wor-
den tijdens hun testperiode begeleid door 
ervaren redacteuren die de kwaliteit waar-
borgen. In een duidelijke briefing wordt 
door onze redactie persoonlijk uitgelegd 
hoe een goede review is opgebouwd. Voor 
publicatie in onze uitingen worden reviews 
altijd gecontroleerd door onze redactie. 
Het eindresultaat is hierdoor altijd relevant 
voor u en onze lezers.



PROGRAMMA

TIJD WAT

09:00 Ontvangst

09:00 – 10:00  Klaarzetten producten voor presentatie 
Presentatie testen 
Ruimte inrichten met promotie materiaal 
Kennismaking met redactie 
Testen techniek 

10:00 – 10:15 Ontvangst Techpanelleden en praatje redactie

10:00 – 11:15 Presentatie 

11:15 – 12:00  Techpanelleden kunnen vragen stellen en de  
eerste ervaring opdoen met het product 
Briefing van redactie voor het testen

12:00 - 12:15 Einde/bedankpraatje

12:15 – 13:00 Verzorgde lunch met broodjes

De Techpanel Experience Days worden 
georganiseerd op het kantoor van Reshift 
in Haarlem. We nodigen de geselecteerde 
testers bij ons uit op kantoor en verzorgen 
een geschikte ruimte waar u uw presenta-
tie kunt geven. De ruimte is voorzien van 
wifi en indien gewenst ook een lan-aan-
sluiting die verbonden zijn met hetzelfde 
netwerk. Ook een beamer of groot televi-
siescherm kan worden geregeld. 

In de ruimte is voldoende oppervlak voor 
promotiemogelijkheden. Denk aan roll-
up-banners, posters, vlaggen etc. Ook 
aan voorzieningen als thee, koffie en een 
geheel verzorgde lunch is gedacht. We 
bepalen de indeling van de dag in overleg 
met u, waarbij we het schema hiernaast 
als uitgangspunt gebruiken.



MOGELIJKHEDEN

EXPERIENCE-PAKKET
€ 4.750,-

  Tijdslot van 1,5 uur ter presentatie van de belangrijkste 
kanshebbers aan de redacties (max. 3 producten) voor 
Tech Awards 2017;
  Leden van het Techpanel aanwezig bij de presentatie en 
testen thuis de deelnemende producten;
  Exposure binnen crossmediale doelgroepactivatie  
(online, nieuwsbrief, print);
  Deelnemende titels: Computer!Totaal, PCM, Zoom.nl,  
Computer Idee, Tips & Trucs, MacWorld, Gamer,  
InsideGamer en Power Unlimited;
  Print: publicatie Techpanel-reviews in print-magazines 
binnen 4 n.t.b. Reshift-titels: 4x 2/1-pagina;
  Print: partnerpagina met uitgelicht product binnen 4  
n.t.b. Reshift-titels: 4x 1/1-pagina;
  Online: vast onderdeel Experience-zone op  
Computertotaal.nl (redactioneel item + publicatie  
Techpanel-reviews);
  Online Sales-support: 200.000 impressies op Halfpage Ad 
en Billboard op Reshift-netwerk.

OPTIE: Productvideo-review. Publicatie binnen  
 Experience-zone op Computertotaal.nl. Totaal € 5.950,-

TECHPANEL-PAKKET
€ 3.450,-

  Tijdslot van 1,5 uur ter presentatie van de belangrijkste 
kanshebbers aan de redacties (max 3. producten) voor 
Tech Awards 2017;
  Leden van het Techpanel aanwezig bij de presentatie en 
testen thuis de deelnemende producten;
  Deelnemende titels: Computer!Totaal, PCM, Zoom.nl,  
Computer Idee, Tips & Trucs, MacWorld, Gamer,  
InsideGamer en Power Unlimited;
  Print: publicatie Techpanel-reviews in print-magazines 
binnen 4 n.t.b. Reshift-titels: 4x 2/1-pagina;
  Print: 2x printadvertenties 1/1-pagina in n.t.b. titels binnen 
Reshift-netwerk;
  Online: vast onderdeel Experience-zone op  
Computertotaal.nl (redactioneel item + publicatie  
Techpanel-reviews).

Enthousiast geworden? We bieden de Techpanel Experience Days aan  
in een aantal interessante pakketten. Welke optie u ook kiest, u bent altijd  

verzekerd van een optimaal contact met onze lezers en redactie.

MELD U NU AAN EN DOE MEE!
sales@reshift.nl


