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• De beste slimme apparaten voor HomeKit • 30 pag. workshops

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
App:     iCreate magazine

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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Reizen
Top 5 interessegebieden

Doelgroep indicatie
•  Applefans die meer willen weten 

en kunnen met Apple producten
•  Leeftijd lezers: 25-60 jaar
•  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. De iCreate 
gebruiker is een creatief persoon die verschillende design programma’s 
gebruikt maar bijvoorbeeld ook geïnteresseerd is in fotografie.

In deze iCreate:
Koen van Ekeren

Sven Lam
ers

Laura Grootaarts

3

VOORWOORD

Heb je een goed idee 
voor een nieuwe 
 emoji? Je kunt het 
gewoon insturen ter 
goedkeuring. In mijn 
verhaal ‘De geboorte 
van een emoji’ lees je 
er alles over.

p. 48p. 72 p. 76

Meer of minder 
iPhone?
Apple’s eerste keynote van 2018 was een bijzondere. Hij stond in het 
teken van educatie en werd gehouden op een High School. Apple’s 
boodschap: de iPad kan op vele manieren het onderwijs leuker en 
 beter maken. Het is zonder twijfel waar. Maar de lijn tussen functio-
neel en hinderlijk is uiterst dun. Laptops hebben ook al ruimschoots 
de weg naar de klaslokalen gevonden, maar worden docenten vrolijk 
van al die glimmende appeltjes waar ze tegenaan kijken? Hoeveel leer-
lingen maken aantekeningen en hoeveel checken er Facebook?

Over een soortgelijk dun koord balanceert Apple met de iPhone. 
Het is dé goudmijn. Hoe aantrekkelijker die elk jaar wordt, hoe meer 
toffe functies erop komen en hoe leuker iOS wordt, hoe meer geld er 
blijft stromen in het laatje dat allang niet meer dicht kan. Anderzijds 
wil Apple zich profileren als maatschappijbewuste dissident tussen de 
almachtige tech-bedrijven. Het strijdt voor privacy en het klimaat. De 
schoen begint te wringen bij die andere grote bedreiging van deze 
tijd: smartphone-verslaving. 

Daarom helpen we Apple én jou graag een handje. Want een beter 
gedrag begint bij jezelf. In onze verslavingsfeature geven we handvat-
ten om minder vaak naar die iPhone te grijpen. De beste tip: leg hem 
een aantal dagen aan de kant. Ik heb het zelf ook gedaan. Cold turkey. 
Uit het oog, uit de hand. Maar niet uit het hart, want ik ondervond hoe 
afhankelijk ik van dat apparaat ben geworden. Deze detox gaf me ech-
ter wel de inzichten om mijn gedrag te veranderen. Zodat ik ook de 
balans kan vinden tussen functioneel en hinderlijk. Doe je mee?

Daan Jeuken
djeuken@fnl.nl

Ook op de iPad kun 
je jezelf nu tot in per-
fectie fotoshoppen. 
Handig als je een foto 
hebt met oneffen-
heden of een iets te 
 bleke huid. Is mijn foto 
nu tijdschrift-proof?

Op de iPhone instal-
leren we massa’s apps, 
op de Mac is dat vaak 
veel minder. Zonde: je 
vergroot er de moge-
lijkheden van je Mac 
enorm mee. Begin eens 
met deze 22 apps!

VOORWOORD
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Sennheiser AMBEO SMART HEADSET 

Capture your world  
in 3D video sound! 
Now you can capture and share the world just as you experience it. The ear pieces are fitted 
with high-quality microphones, letting you create videos with stunning 3D sound on your iOS 
device. An authentic immersive sound experience you can share with everybody, since it can 
be reproduced by any stereo headphones. On top of all that, the AMBEO SMART HEADSET is 
also great fun to listen with, delivering your music in fabulous Sennheiser sound.  

Get into the 3D video sound experience!  
Go to sennheiser.com/ambeosmartheadset

SE_ASH_230x280_iCreate.indd   1 23.02.18   07:39icNL097_099000_ADV-Sennheiser_ok.indd   99 27-03-18   10:07

In het volgende nummer:

De laatste 
keynote 
van 2018
Nieuwe iPad Pro’s? Nieuwe Macs? Wat 
heeft Apple tijdens de laatste keynote 
van dit jaar allemaal gepresenteerd?

98

De laatste 

iCreate 104 ligt voor 11 december bij abonnees op de deurmat.
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Op wintersport 
met je iPhone en 

Apple Watch 
Het wintersportseizoen nadert! 
Met je iPhone en Apple Watch 
wordt het gegarandeerd een 

succes!

... en natuurlijk vele tips en trucs

Maak je huis slimmer 
met HomeKit
Steeds meer apparaten 

ondersteunen HomeKit. En de app 
Woning is nieuw op de Mac. Hoog 
tijd om ermee aan de slag te gaan.

icNL103_098000_Volgend_ok.indd   98 26-10-18   09:09 icNL103_031000_ADV-AMAC_ok.indd   31 26-10-18   08:52



BELANGRIJKE DATA
Editie Advertentie

deadline
Verschijnings

datum
Editie 105 14-01-19 29-01-19
Editie 106 18-02-19 05-03-19
Editie 107 25-03-19 09-04-19
Editie 108 29-04-19 14-05-19
Editie 109 03-06-19 18-06-19
Editie 110 08-07-19 23-07-19
Editie 111 12-08-19 27-08-19
Editie 112 09-09-19 24-09-19
Editie 113 21-10-19 05-11-19
Editie 114 25-11-19 10-12-19
•  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
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http://www.fnlmedia.nl

