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Frequentie magazine:  10 keer per jaar
Frequentie nieuwsbrief:  10 keer per jaar 
Aantal pagina’s:   148 
Prijs:    € 6,99 
Uitgever:   F&L Media B.V. 
Website:    www.ct.nl
App:     c’t magazine NL

c’t  
c’t is in Nederland en België al meer dan 20 jaar de autoriteit op gebied 
van IT. De doelgroep bestaat uit ervaren computergebruikers, die c’t 
voor zowel zakelijke als privé-beslissingen raadplegen. Met het laatste 
computernieuws, nieuwe technologieën, uitgebreide tests en workshops 
biedt c’t een grote groep koopkrachtige en hoog opgeleide consumenten 
de juiste informatie om optimaal rendement te halen uit hun apparatuur 
en software.
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Doelgroep indicatie
•  Hoofdzakelijk mannen
•  Zowel IT professionals, CIO’s 

als Prosumers
•  Leeftijd lezers: tussen de  

18 en 65 jaar
•  Willen graag kennis uitbreiden 

in alle aspecten van IT,  
web en nieuwe media
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Test-software
Vroeger kocht je een doos met een cd erin met daarop het instal-
latieprogramma van een softwarepakket. Soms zat er een hand-
leiding bij – meestal in de vorm van een klein boekje. De makers 
van die software zorgden er meestal voor dat hun programma's 
uitgebreid getest waren voordat de installatie-cd's het produc-
tieproces ingingen. Het kwam niet vaak voor dat programma's 
crashten of nog niet veel functies hadden.

Dat lijkt tegenwoordig geheel andersom te zijn. Door de alge-
hele beschikbaarheid van internet worden allerlei alfa- en bèta-
versies, al dan niet tegen betaling of met wat korting op de defi-
nitieve versies, online geplempt. Als een programma interessant 
lijkt, is de neiging het even te downloaden en uit te proberen 
groot. Maar vaak zitten nog niet alle functies er al in of erger: 
het werkt allemaal nog niet goed. Met jouw feedback kan het 
programma wel worden verbeterd, maar het kan toch niet de 
bedoeling zijn dat de gebruikers de testers zijn geworden.

Bij de app-stores van Android en iOS lijkt dat inmiddels echter 
de gewoonste zaak van de wereld. Veel apps crashen zonder 
reden, maar de ontwikkelaars brengen liever een nog niet goed 
werkende app uit om het risico klein te houden dan dat iemand 
anders op hetzelfde idee komt en hun markt zou wegkapen. Het 
snel uitbrengen van software is belangrijker  geworden dan goed 
geteste programma's.

Daar zit de crux in het hele verhaal: dat goed testen kost natuur-
lijk tijd – en geld. Het wordt steeds meer de vraag of je die tijd 
en het geld dat je erin stopt ook terugverdient. Als je er meer 
tijd in stopt, moet het ook meer opbrengen om de ontwikkeltijd 
betaald te krijgen. Dan wil je niet het risico lopen dat iemand 
anders je voor is. Die twee argumenten zijn echter wel dodelijk 
voor de kwaliteit van de huidige apps.

Het financiële argument geldt voor veel opensource projecten 
op bijvoorbeeld GitHub niet. Die worden vaak gemaakt door 

mensen met hart voor de zaak, die als primaire doel hebben om 
de wereld wat beter te maken met hun programma's. Ook daar 
stikt het van de alfa- en bètaversies, maar omdat het allemaal 
transparant en goed gedocumenteerd is, weet je wel waar je 
aan begint.

Ontwikkelaars moeten beseffen dat hun software niet klaar is als 
de compiler zegt dat er geen fouten meer in zitten. Code die live 
gaat, moet ook getest en veilig zijn. We hebben aan de Uber- 
perikelen wel gezien wat de gevolgen zijn als dat niet zo is.

Het summum aan software die nog niet af is kwam ik echter 
tegen toen ik uit de Helix-serie van Line6 het nieuwe HX Effect 
vloerpedaal voor mijn gitaar kocht. Die Helix-serie bestaat in-
middels al weer even en daar is van Line6 ook goede software 
voor waarmee je alle versterker- en effectmodellen tot in de 
diepte kunt editen. Dat zou voor een afgeleid apparaat als HX 
Effects, wat grotendeels alleen uit de effecten van de Helix-serie 
bestaat, toch geen probleem moeten zijn. Maar wat blijkt – en 
dan natuurlijk pas na aankoop: "We expect to update HX Edit 
with full editing capabilities for HX Effects later this spring". Grrr. 
Moet ik alles met de knopjes op het apparaat gaan zitten (letter-
lijk) instellen omdat er überhaupt nog geen software is.

Maar aan de andere kant: beter geen software dan software die 
niet klaar (en ook niet getest) is ..
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Top 5 interessegebieden

Waarom adverteren in c’t magazine
De lezers van c’t magazine zijn zowel professionals als gevorderde 
amateurs. De lezers bestaan uit een trouwe groep van zowel abonnees 
als losse verkoop lezers. De lezer kijkt kritisch en met interesse naar de 
nieuwsbrief van c’t. Hij verdiept zich graag in verschillende ICT vraagstukken 
en wordt door zijn omgeving gezien als deskundige op gebied van ICT. Hij 
wordt regelmatig gevraagd door vrienden, bekenden en collega’s om hen te 
adviseren op het gebied van hardware en software. Hierdoor is zijn invloed 
op zijn de omgeving groot. De ICT lezer is graag op de hoogte van de 
nieuwste ontwikkelingen wat betreft gadgets en snufjes. Hij wil ze het liefst 
als eerste in huis hebben en heeft hier meer dan een gemiddeld budget 
voor over.



TARIEVEN PRINT
Formaten Prijzen
1/1 pagina  (210 x 297 mm) € 2.950,-
Shopping € 980,-
Spectacular shopping: + 40% extra ruimte € 1.380,-
Advertorial vanaf € 3.700,-
2/1 pagina (420 x 297 mm) € 5.000,-
1/2 pagina (210 x 148 mm of 105 x 297 mm) € 1.800,-
1/4 pagina (105 x 148 mm of 53 x 297 mm) € 960,-
1/8 pagina (105 x 74 mm) € 520,-
1/16 pagina (52 x 74 mm) € 370,-
30% positioneringstarief op cover

BELANGRIJKE DATA
Editie Advertentie

deadline
Verschijnings

datum

Editie 3 21-01-2019 12-02-2019

Editie 4 25-02-2019 19-03-2019

Editie 5 01-04-2019 23-04-2019

Editie 6 13-05-2019 04-06-2019

Editie 7/8 11-06-2019 02-07-2019

Editie 9 15-07-2019 06-08-2019

Editie 10 19-08-2019 10-09-2019

Editie 11 23-09-2019 15-10-2019

Editie 12 28-10-2019 19-11-2019

Editie 1/2 02-12-2019 24-12-2019

•  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

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 

TARIEVEN ONLINE
Formaten Prijzen Run of 

Network
Branded content  € 850,-
Nieuwsbrief item € 550,-
Social media post € 100,-
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

c’t 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. 

AANLEVERSPECIFICATIES ADVERTENTIES
PRINT: Advertentie dient aangeleverd te worden als 
certified PDF met rondom 5 mm afloop, in CMYK kleuren 
met een resolutie van 300 dpi. 
ONLINE: Als gif, jpeg, png of html5. De maximale 
bestandsgrootte is 300 kb.

Meer informatie en ons PDF-profiel vindt u op:  
www.fnl.nl/specificaties of stuur een mail naar ads@fnl.nl.

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 
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