
Algemene informatie
Frequentie magazine:  10 keer per jaar
Frequentie nieuwsbrief:  10 keer per jaar 
Aantal pagina’s:   100 
Prijs:    € 8,99 
Uitgever:   F&L Media B.V. 
Website:    www.icreatemagazine.nl

iCreate
iCreate houdt Applefans op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen 
omtrent producten van Apple maar ook op het gebied van beeld en geluid 
en andere gadgets. De kern van het magazine wordt elk nummer gevormd 
door een aantal bijzonder praktische workshops aangevuld met verschillende 
uitgebreide features waarin Apple’s nieuwste producten worden voorgesteld. 
Ook lifestyle, accessoires, gadgets en apps zijn niet weg te denken uit het blad. 
Door deze unieke combinatie is iCreate een magazine dat gezien mag worden 
op de salontafel, maar uiteindelijk vooral wordt gebruikt op het bureaublad. 
Naast de reguliere edities brengt de redactie ook speciale uitgaves uit, waarbij 
het doel is de beginnende Applegebruiker op weg te helpen.
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Top 5 interessegebieden

Doelgroep indicatie
•  Applefans die meer willen weten 

en kunnen met Apple producten
•  Leeftijd lezers: 25-60 jaar
•  Sociale klasse A, B1
•  Kwaliteit en design van een 

product is  belangrijker dan prijs
•  Creatieve doelgroep met 

interesse in o.a. fotografie en 
beeldbewerking

Waarom adverteren in iCreate
De iCreate lezer is een echte Applefan. Hij houdt alle nieuwe 
ontwikkelingen bij op het gebied van Apple en leest hier graag over in het 
magazine, op de iCreate website en in de nieuwsbrief. Hij vindt kwaliteit 
belangrijker dan prijs. Voor hoogwaardige producten en mooi design wil 
hij graag wat meer betalen. Vooral op het gebied van technische snufjes. 
Het liefst heeft hij dit als eerste in huis. Bovendien vindt hij het leuk 
om anderen te laten zien hoe deze nieuwe producten werken. Als hij 
overtuigd is van het product zal hij het iedereen aanraden.
De iCreate gebruiker is een creatief persoon die verschillende design 
programma’s gebruikt maar bijvoorbeeld ook geïnteresseerd is in 
fotografie.
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De opvolger van iPhoto en Aperture komt 
eraan! We laten alle ins en outs zien van 
Apple’s splinternieuwe programma Foto’s.

Vaarwel iPhoto 
en Aperture, 
welkom Foto’s

Apple zorgt 
voor revolutie in 

medisch onderzoek
Met ResearchKit, een  platform 

voor medisch onderzoek, 
gaat Apple een  belangrijke 

 stempel drukken op de 
 gezondheidszorg.

98

Volgende uitgave

Dagboek van een 
Apple Watch-bezitter

De Apple Watch is bijna verkrijgbaar. 
We gaan hem direct testen en 
beschrijven of en hoe Apple’s 

smartwatch ons leven verandert.
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Vaarwel iPhoto 

iCreate 68 ligt voor 12 mei bij abonnees op de deurmat.

De opvolger van iPhoto en Aperture komt 

Vaarwel iPhoto 
en Aperture, 
welkom Foto’s
en Aperture, 
welkom Foto’s
en Aperture, 

Volgende uitgave
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Let your ears be loved: Sennheiser´s new headphones URBANITE 
deliver what young urban sound lovers are craving for: detailed 
bass, clarity, strength and flexibility. They have been expertly 
equipped to provide ears with an irresistible sound pleasure.

Find out more at www.sennheiser.com/urbanite
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www.raumfeld.com

8 weken thuis proberen
Tot 2 jaar garantie

True Wireless 
High Fidelity

iCreate lezers profiteren t/m 31.03.2015 

van 10% korting op alle Raumfeld 

producten middels de volgende 

actiecode: RMFL-iCRE-10

WLAN

Over Raumfeld
RRaumfeld combineert hightech netwerktechnologie met 

hoogwaardige hardware, gebruiksvriendelijke bediening 

en een duurzaam design. Het Raumfeld systeem is mak-

kelijk uit te breiden tot multiroom systeem, zodat door 

het hele huis dezelfde muziek of in iedere ruimte verschil-

lende muziek kan worden afgespeeld.
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De Apple Car krijgt 
vast een dikke V8
De geruchten gaan dat Apple een auto gaat ontwikkelen en eerlijk gezegd maakte ik me hier een 
tikje ongerust over. Het is geen geheim dat ik autoliefhebber ben. Doorgaans botst mijn liefhebberij 
met wat computer-jongens onder interessante auto’s verstaan. Google bijvoorbeeld is al jaren 
bezig met een zelfrijdende auto. Het resultaat van hun werk … ik word nog liever rijdend op een 
stofzuiger gespot dan in hun probeersel.

Het ontwikkelen van een auto is nog helemaal niet zo gemakkelijk. Een en ander wordt behoorlijk 
onderschat door de computer-industrie. Natuurlijk, de nulletjes en eentjes zullen op de juiste plaats 

in de software komen te staan, daar 
twijfel ik niet over, maar een auto 
bouwen behelst meer dan alleen 
software.

Dat zie je aan Tesla. Om tal van 
redenen is dat best een leuk probeersel 
van Elon Musk. Om minstens zo veel 
redenen is het dat niet. Zo geeft Musk 
zelf toe dat Tesla zeker tot 2020 geen 
winst zal maken. Maar ook aan de auto’s 
schort het een en ander. De lederen 
bekleding slijt al na 10.000 km en de 

kans is groot dat ergens tijdens het gebruik de geweldig coole uitschuifbare handvaten niet meer 
willen uitschuiven en je je auto niet meer in kunt. Vervelender nog is dat de ingenieurs van Tesla een 
oncomfortabele auto hebben gemaakt, waarin je bovendien gemakkelijk misselijk wordt.

Wat nou als Apple ook aan de slag gaat met het ontwikkelen 
van een auto? Wordt het dan niet zoiets triests en inspiratieloos als 
de auto van Google? Of iets weinig uitgebalanceerd als een Tesla? 
Gelukkig is het antwoord op deze vragen ‘nee’. Bij Apple werk(t)
en simpelweg te veel petrol heads om met een computer op 
wielen te komen. Zo reed Steve Jobs van en naar zijn werk in een 
Mercedes 
SL 55 AMG, een rasechte Duitse sportwagen met een dikke V8. En 
kijk eens naar het lijstje auto’s van Apple’s meester-designer Sir 
Jony Ive. Hier staan auto’s in als de Aston Martin DB9, Aston Martin 
Vanquish en Bentley Brooklands. Toen ik dat zag, wist ik dat ik niet 
bang hoefde te zijn. De Apple Car wordt een topper en als het aan 
Sir Jony ligt, krijgt hij gewoon een moddervette V8 in zijn donder.

Arjan Kropman
akropman@fnl.nl

“ Bij Apple werk(t)en 
 simpelweg te veel  

petrol heads om met 
een computer op wielen 

te komen.”

Voorwoord
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belangrijke data
Editie Advertentie

deadline
Verschijnings
datum

Editie 95 22-jan-18 6-feb-18
Editie 96 19-feb-18 6-mrt-18
Editie 97 26-mrt-18 10-apr-18
Editie 98 30-apr-18 15-mei-18
Editie 99 4-jun-18 19-jun-18
Editie 100 9-jul-18 24-jul-18
Editie 101 13-aug-18 28-aug-18
Editie 102 10-sep-18 25-sep-18
Editie 103 22-okt-18 6-nov-18
Editie 104 26-nov-18 11-dec-18
•  Bekijk de actuele data op www.fnl.nl/data 
•  Deadline aanleveren shopping is 1 week voor de 

advertentiedeadline
•  Abonnees ontvangen het magazine 4 dagen eerder dan 

de verschijningsdatum

tarieVen Print
Formaten Prijzen
1/1 pagina  (230 x 280 mm) € 1.650,-
Shopping € 550,-
Spectacular shopping: + 40% extra ruimte € 770,-
Advertorial vanaf € 2.400,-
2/1 pagina (460 x 280 mm) € 2.800,-
1/2 pagina (230 x 140 mm of 115 x 280 mm) € 1000,-
1/4 pagina (115 x 140 mm of 58 x 280 mm) € 540,-
1/8 pagina (115 x 70 mm) € 290,-
1/16 pagina (58 x 70 mm) € 210,-
30% positioneringstarief op cover

tarieVen Online
Formaten Prijzen Run of 

Network
Branded content  €2.450,-
Nieuwsbrief item € 700,-
Social media post € 175,-
Leaderboard  (728 x 90 px) € 15,- € 13,-
Medium Rectangle  (300 x 250 px) € 20,- € 17,-
Billboard   (970 x 250 px) € 40,- € 34,-
Halfpage ad   (300 x 600 px) € 29,- € 25,-
Mobile banner  (320 x 50 px) € 18,- € 14,-
Roadblock (Leaderboard + Halfpage) € 45,- € 38,-
Homepage Take-over Op aanvraag
Premium  banners (creatieve formaten /  
targetgerichte plaatsingen)

Op aanvraag

aanleVersPecificaties adVertenties
Advertentie dient aangeleverd te worden met rondom  
5 mm afloop, in CMYK kleuren, 300 dpi. Meer info vindt 
u op: www.fnl.nl/specificaties per e-mail naar ads@fnl.nl

Digitale bestanden aanleveren als gif, jpeg, png, flash of 
html5. Maximale bestandsgrootte 300 kb.

PrOmOtiemOgelijkheden
Voorbeelden van mogelijkheden zijn:
•  Advertenties
•  Banner advertising
•  Advertorials
•  Inserts
•  Prijsvragen
•  Werfpremies

•  Lezersacties
•  Mail & win acties
•  Shopping
•  Vacatures
•  Nieuwsbrief
•  Product placement

Meer informatie over de verschillende commerciële  
en online mogelijkheden vindt u op  
www.fnl.nl/mogelijkheden 

iCreate biedt u als adverteerder de mogelijkheid 
om uw product, dienst of merk via verschillende 
kanalen onder de aandacht te brengen bij 
uw doelgroep. Uiteraard staan wij open voor 
nieuwe en verfrissende ideeën. Wij kijken graag 
met u naar de mogelijkheden en maken een op 
maat gemaakt plan. 

Voor specifieke wensen, aanleverspecificaties of het 
opmaken van advertenties en banners, neem contact  
op via telefoonnummer +31 (0)242404555 of stuur  
een email naar sales@fnl.nl 

WWW.fnlmeDiA.nl

F&L
MEDIA


