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-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Computer Idee. (26x jaar, oplage 45.000 per editie)
Lekker werken op en stoeien met je computer of tablet? Een nieuwe smartphone kopen? Je
privacy bewaken op Facebook? Computer Idee helpt daarbij. Met onze nieuwtjes en reviews
blijf je op de hoogte. En dankzij de tips en workshops ontdek je hoe je makkelijker werkt met
je apparatuur en er nog meer uithaalt. Heb je toch een probleem? Dan kun je terecht bij de
FAQman die op (nagenoeg) alle vragen een antwoord heeft.
Computer Idee is het medium voor consumenten die meer willen doen met en weten over
hun computer, smartphone, tablet of notebook. Lastige onderwerpen worden in heldere,
begrijpelijke taal uitgewerkt. De nadruk ligt niet op de techniek, maar juist op wat je daarmee
kunt doen. Hoe haal je meer uit je smartphone? Hoe beveilig je je kostbare foto’s en
documenten tegen ransomware? Kun je foto’s van Instagram ook opslaan?
www.computeridee.nl

Computer!Totaal (12x jaar, oplage 72.000 per editie)
Computer!Totaal brengt je helemaal op de hoogte op het gebied van smartphones, tablets,
randapparatuur, gadgets en computers. We laten je zien hoe je met de juiste software en
diensten er zo veel mogelijk uit kunt halen en we bieden complete tests en gericht
aankoopadvies. De content wordt begrijpelijk geformuleerd en op een slimme manier verder
verhelderd middels afbeeldingen, tabellen en schema’s. We hebben duidelijke rubrieken en
content-typen zodat je meteen ziet waar het om gaat.
Computer!Totaal is enthousiast over tech en we geven die informatie vol passie aan je door.
We zorgen ervoor dat onze content relevant, praktisch en toegankelijk is. Jij moet er per slot
van rekening wat mee kunnen in jouw dagelijks leven. Computer!Totaal is onafhankelijk, met
een duidelijke rol naar de lezer en het publiek.
https://computertotaal.nl/

C't (10x jaar, oplage 27.000 per editie)
C’t: hét IT-blad voor de lezer die al wat gevorderd is op het gebied van computers. In samenwerking met
de beste technici en ervaren redacteuren wordt je in c’t maandelijks op de hoogte gebracht van de
nieuwste ontwikkelingen in de IT-wereld. Het handige aan dit tijdschrift is dat alle besturingssystemen aan
bod komen, voor elk wat wils dus. Dit diepgaande blad met uitgebreide handleidingen,
achtergrondartikelen, en vergelijkingstest van verschillende soft- en hardware: uitgevoerd door
professionals, zorgt ervoor dat jij jouw droom-pc kunt bouwen of jouw website hoog in de zoekresultaten
laat eindigen. Kortom, alles wat je nodig hebt om jouw pc optimaal te gebruiken. https://www.ct.nl/

iCreate (10x jaar, oplage 16.500 per editie)
Heb je een iPhone, iPad of Mac? Dan is iCreate magazine hét tijdschrift voor jou! In dit blad lees je
werkelijk alles wat je weten moet over jouw Apple-apparaat en de besturingssystemen iOS en macOS. Met
een flinke dosis praktische tips en workshops om maandelijks naar uit te kijken. Met een abonnement op
iCreate haal je het maximale uit je iPhone of Mac maar ook de Apple Watch of Apple TV! Zo heb je jouw
favoriete blad automatisch elke maand op je deurmat. Lees verder elke editie uitgebreide achtergronden
over alles wat met Apple te maken heeft en reviews over de nieuwste apps en onmisbare accessoires.
Kortom, iCreate is hét blad dat Apple je niet biedt!
https://www.icreatemagazine.nl/magazine/
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PCM (12x jaar, oplage 20.000 per editie)
PCM bedient de expert op zijn wenken. Nieuwe ontwikkelingen brengen we als eerste op
onze kanalen. We duiden nieuwe trends, testen de laatste producten en geven
achtergrondinfo. We brengen need to know-informatie naar de doelgroep, soms verpakt als
nice to know. PCM maakt je expert en met PCM blijf je expert. Ondanks de lastige materie,
blijven we met beide benen op de grond. Want duidelijke taal staat voorop.
PCM is enthousiast, kritisch, scherp en realistisch. Daardoor zijn we betrouwbaar, helder en
invloedrijk. PCM staat naast de expert en spreekt de taal van deze doelgroep. We zijn
innovatief en zoeken constant naar nieuwe technieken. Het geeft ons de mogelijkheid om
voor de doelgroep specifieke en unieke content te ontwikkelen die nergens anders te vinden
is.
www.pcmweb.nl

Tips & Trucs (10x jaar, oplage 39.000 per editie)
Tips & Trucs biedt wat het belooft. Geen tests, geen nieuws en geen achtergronden. Maar
wel alles over hoe jij het maximale uit jouw apparatuur haalt, ongeacht of je nu veel of weinig
kennis hebt. Aan het begin van elk artikel leggen we je uit wat we gaan doen en wat je aan
het einde van het artikel hebt bereikt. Bij elke stap geven we aan hoe moeilijk deze is: wij
loodsen je er doorheen.
Tips & Trucs vindt tech leuk, maar het moet wel nuttig zijn. Het maakt niet uit welke
apparatuur je hebt, het gaat erom wat je ermee kunt doen én hoe je dat zo snel en makkelijk
mogelijk kunt bereiken. Je hebt niet veel tijd en wilt gelijk over tot actie. Daar helpen we je
graag bij, onafhankelijk en praktisch.
www.tipsentrucs.nl

