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OVER 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.

• Lente /opruimen Mac februari

• Wifi en thuisnetwerken april

• Beveiliging  mei

• iOS 16/MacOS juni

• Vakantietips juli

• Back to school/work  augustus

• Nieuwe iPhones, IFA nieuws september

• Smarthome oktober

• Review iPhones, Black Friday november

• Kerst en geschenken december

PR AKTISCHE INFORMATIE THEMA'S

Formaat: 230 x 280 mm

Frequentie: 10x per jaar

Nieuwsbrief: 62x per jaar

Aantal pagina's: 100

Prijs: € 9,50

Print oplage: 18.000

Online pageviews: 1.002.000

Nieuwsbrief: 45.800

Website: www.icreatemagazine.nl

http://www.icreatemagazine.nl
https://www.facebook.com/iCreateNL
http://www.icreatemagazine.nl
https://www.twitter.com/icreate_nl/
https://www.youtube.com/user/iCreateNL


WIE IS DE  
iCREATE LEZER?
De iCreate lezer is een echte Applefan en houdt alle nieuwe ontwikkelingen
bij op het gebied van Apple. De lezer leest hier graag over in het magazine, 
op de iCreate website en in de nieuwsbrief. Kwaliteit is hierbij belangrijker 
dan prijs. Voor hoogwaardige producten en mooi design wil de lezer graag 
wat meer betalen. Vooral op het gebied van technische snufjes. Het liefst 
heeft de lezer dit als eerste in huis en laat hij/zij anderen zien hoe deze 
nieuwe producten werken. De iCreate lezer is een creatief persoon die 
verschillende design programma’s gebruikt maar bijvoorbeeld
ook geïnteresseerd is in fotografie.

DOELGROEPINDIC ATIE

25 - 60 jaar

Kwaliteit en design van  
een product is belangrijker 

dan de prijs

Creatieve doelgroep 
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INTERESSES

Smartphone en accessoires
Technologie

Lifestyle en design
Fotografie

Reizen

“I think the things you regret most in life  
are the things you didn’t do.”

- 

Steve Jobs
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VERSCHIJNINGSDATUM ADVERTENTIEDEADLINE

ADVERTEREN 
IN iCREATE
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. 

Ervaar uitstekende beeldkwaliteit voor haarscherpe afbeeldingen.
Met de nieuwe EIZO ColorEdge CS2740. Meer informatie op eizo.nl/CS2740

Working with the Best
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Ontdek meer en krijg persoonlijk advies
in een van onze 50 Amac Stores!

Haal jij alles uit
je Apple-product?

amac.nl/imember
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Vertel me meer!
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Is dit 
de auto 

van de 
toekomst?

Het is misschien wel het 
slechtst bewaarde geheim 
ooit: Project Titan. Met deze 

naam wordt Apple’s elektrische 
en zelfrijdende auto intern aange-
duid. Hoewel de eerste geruchten 
dateren van alweer vijf jaar terug, 
laat Apple nog altijd weinig los over 
zijn auto-plannen. Aanvankelijk 
werd er gefluisterd over een ambi-
tieus, misschien zelfs megalomaan 
project: iedereen dacht dat Apple 
voor de dag zou komen met een 
compleet zelf ontworpen elektri-
sche auto. Maar de ontwikkelingen 
hebben een compleet andere 

wending genomen. De huidige 
stand van zaken? Op de giganti-
sche campussen van Apple rijden 
autonome Volkswagen T6 Trans-
porter-busjes rond, aangestuurd 
door software van Apple. Hiermee 
wordt het personeel vervoerd. 
Ook op de openbare weg wordt 

er intensief getest met auto’s met 
Apple-software. Het bewijs? Afge-
lopen zomer kwam in de buurt van 
Apple’s hoofdkantoor zo’n testauto, 
in dit geval een Lexus, in botsing 
met een  Nissan Leaf. Bedrijven die 
testen met zelfrijdende auto’s zijn 
verplicht om incidenten te melden, 
vandaar dat we dit weten. Hoe dan 
ook, aan de software lag het niet; 
de Leaf keek gewoon niet uit.

Inmiddels heeft het er alle 
schijn van dat Apple zich uitslui-
tend focust op de software voor 
zelf rijdende auto’s. Bestaande 
merken kunnen die dan inbouwen 
in hun hardware – de auto dus. De 
plannen voor een complete Apple 
Car met alles erop en eraan zijn 
inmiddels in de ijskast gezet. Als 
 niet-autofabrikant is zoiets onbe-
gonnen werk; ondanks  Apple’s 
overname van onder meer Tesla-, 
Volkswagen- en Porsche-kopstuk-
ken. We houden niet van clichés, 
maar het spreekwoord ‘het wiel 
opnieuw uitvinden’ was zelden 
 toepasselijker (nu we het hierover 
hebben: het schijnt dat Apple volop 
experimenteerde met bolvormige 
wielen). Om te filosoferen over de 
looks van zelfrijdende auto’s, kun 
je dus niet meer bij Apple terecht. 
Maar gelukkig wel bij alle grote 
auto merken, want die hebben 
zichzelf stuk voor stuk een pio-
niersrol aangemeten. We duiken in 

Waarom zou je je duurste 
bezit wegstoppen in een 

donkere garage?
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Zelfrijdende auto IREADZelfrijdende auto iREAD
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A Mac in 
The Wall

We nemen een kijkje in het groots te Apple Premium Reseller-
filiaal van Europa – en misschien wel van de wereld.   

Grootste Apple Premium Reseller iREAD

(n
ot

he
r)
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Dat kunnen wij alleen: een megavette, meeslepende concertsound in 
je woonkamer neerzetten. De POWER HIFI van Teufel is een volledig 
actief en speelklaar systeem dat een volledig nieuwe geluidservaring 
biedt. Live voor thuis. Onze podiumkunstenaar.
teufelaudio.nl/power-hifi 

LIVE-STYLE
POWER HIFI
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Upgrade
jouw Mac

Koop nieuw/ tweedehands

SSD

Na een SSD upgrade 
is je iMac of Macbook 

5 tot 10 x sneller.
We doen dit bij jou 
thuis of op kantoor

Wij repareren bij jou 
thuis, op je werk of 
zorgen voor vervanging

Verkoop van nieuwe en 
goede tweedehands
iMacs en Macbooks

Bel voor meer informatie 035 203 1379
Mail naar info@upgreatest.nl of kijk op www.upgreatest.nl 
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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.

TARIEVEN 2022
Advertentietarieven print

Formaat Prijs

1 / 1 pagina  (230 x 280 mm) € 1650,-

Shopping € 550,-

Advertorial vanaf € 2400,-

2 / 1 pagina  (460 x 280 mm) € 2800,-

1 / 2 pagina  (230 x 140 mm of 115 x 280 mm) € 1000,-

30% positioneringstarief op cover

Advertentietarieven online

Formaat Prijs Run of network

Branded content  € 1500,-

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,-

Premium  banners   
(creatieve formaten / targetgerichte plaatsingen)

prijs in overleg
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Promotiemogelijkheden
•  Advertenties
•  Banner advertising
•  Advertorials
•  Inserts
•  Prijsvragen
•  Werfpremies
•  Lezersacties
•  Mail & win acties

•  Shopping
•  Events
•  Nieuwsbrief
•  Product placement
• Workshops

Kijk voor meer informatie op  
www.fnlmedia.nl/adverteren

Aanleveren materiaal
Voor meer informatie, de aanleverspecificaties en ons PDF-profiel klik hier 
of mail naar ads@fnl.nl.

mailto:sales@fnl.nl
http://www.fnlmedia.nl
http://www.fnlmedia.nl/adverteren
mailto:ads@fnl.nl
http://www.fnlmedia.nl/specificaties
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