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OVER 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 privébeslissingen 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 soft ware.

PR AKTISCHE INFORMATIE
Formaat:

210 x 297 mm

Frequentie:

10x per jaar

Nieuwsbrief:

10x per jaar

Aantal pagina's:

148

Prijs:

€ 6,99

Printoplage:

29.000

Online pageviews:

70.000

Nieuwsbrief:

5000

Website:

www.ct.nl
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DOELGROEPINDIC ATIE

18 - 65 jaar

DOEL:

Willen graag kennis uitbreiden
in alle aspecten van IT, web en
nieuwe media

WIE IS DE
C'T LEZER?
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.

INTERESSES

Computers & accessoires
Consumenten elektronica
Software
Telecom
Reizen & accomodaties

"Bij IT'ers gaat alles automatisch,
maar niets vanzelf"

ADVERTEREN
IN C'T
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.

VERSCHIJNINGSDATUM

Ervaar perfecte beeldkwaliteit
met de nieuwe EV2457 van EIZO.
Meer informatie op eizo.nl
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The new Samsung Portable SSD T5 opens a whole new world of storage possibilities with
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protection.
super-fast speeds, a sleek and solid aluminum body, and secure data protection.
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Working with the Best

For more
For more
information
information
about
about
Samsung
Samsung
PSSD
PSSD
T5, visit
T5, visit
www.samsung.com/T5.
www.samsung.com/T5.

For more information about Samsung PSSD T5, visit www.samsung.com/T5.
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Laat je creatieve power de vrije loop
De onoverwinnelijke Zenbook Pro 15 is sneller en geavanceerder dan ooit tevoren. Met het
verbluffende nieuwe ScreenPad™ (het intelligente en interactieve tweede
eede scherm), die zich aanpast
aan jouw behoeften voor probleemloze controle en verbeterde efficiëntie. Ervaar de professionele
kracht van de Intel® Core™ i9 CPU, GeForce® GTX 1050Ti GPU, 1TB PCIe® SSD, terwijl
wijl je geniet van
meeslepende multimedia op 4k UHD NanoEdge PANTONE® een uiterst gedetailleerde scherm en
krachtig Harman Harman Kardon-gecertificeerd audiosysteem. Met de ZenBook Proo 15 ben je klaar
voor de toekomst!

Intel® Core™ i9 processor
Ontdek meer: www.asus.nl
*ScreenPad Apps interface may differ from illustration
Intel, the Intel Logo, Intel Inside, Intel Core, and Core Inside are trademarks of Intel Corporation or its subsidiaries in the U.S. and/or other countries.
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Storage Solutions

Write
your
story.
Architect
Voor projectteams die bestanden willen
kunnen delen terwijl ze eraan werken.
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Als u dag en nacht werkt aan projecten van verschillende
locaties, hebt u een opslagoplossing nodig die u snel
toegang geeft tot grote bestanden op het moment dat u
aan de slag moet. Daarom is de Toshiba N300 NAS Harde
schijf de perfecte oplossing om uw team te laten slagen.
Alles is mogelijk - met de juiste hulpmiddelen.
Begin met het schrijven van uw verhaal op
toshiba-storage.com
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TARIEVEN 2020
Voor speciﬁeke wensen, aanleverspeciﬁcaties of het opmaken van
advertenties en banners, neem contact op via telefoonnummer
+31 (0)24-2404555 of stuur een email naar sales@fnl.nl.

Promotiemogelijkheden
• Advertenties
• Banner advertising
• Advertorials
• Inserts
• Prijsvragen
• Werfpremies
• Lezersacties
• Mail & win acties
• Shopping

Advertentietarieven Print
Formaat

Prijs

1 / 1 pagina (210 x 297 mm)

€ 2950,-

Shopping

€ 980,-

Advertorial
• Vacatures
• Nieuwsbrief
• Product placement
• Reviews

vanaf € 3700,-

2 / 1 pagina (420 x 297 mm)

€ 5000,-

1 / 2 pagina (210 x 148 mm of 105 x 297 mm)

€ 1800,-

30% positioneringstarief op cover

Kijk voor meer informatie op
www.fnl.nl/mogelijkheden

Aanleveren materiaal
Voor meer informatie, de aanleverspeciﬁcaties en ons PDF-proﬁel gaat
u naar www.fnl.nl/speciﬁcaties of stuur een mail naar ads@fnl.nl.

Advertentietarieven Online
Formaat

Prijs

Branded content

€ 850,-

Social media post

€ 100,-

Run of Network

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,-

Premium banners
(creatieve formaten / targetgerichte plaatsingen)

prijs in overleg

