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c’t

In the Netherlands and Belgium, c’t has been the leading authority in the
field of IT for over 20 years. The target audience consists of experienced
computer users, who are consulting c’t for business as well as private use.
Including the latest computer news, information on new technologies,
extensive tests and workshops, c’t offers a large group of affluent and
highly educated consumers accurate information on how to get the most
out of their equipment and software.

Target audience indication

Why advertise in c’t magazine

• Mainly men
• IT professionals, CIOs,
as well as prosumers
• Age readers: between 18
and 65
• Readers wish to expand their
knowledge on all aspects of IT,
the web and new media

c’t magazine readers are both professionals and advanced amateurs,
altogether a loyal group of subscribers and newsstand customers. They
read the newsletter critically and with interest, immerse themselves happily
in various IT issues and are regarded as experts in this field by their peers.
Readers are regularly asked by friends, acquaintances and colleagues for
advice concerning hardware and software. Therefore their influence on
friends and colleagues is substantial. IT readers like to be kept informed
about the latest developments regarding gadgets and novelties. They
preferably want to be the first to own them, and their budgets are higher
than average.
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Test-software
Vroeger kocht je een doos met een cd erin met daarop het installatieprogramma van een softwarepakket. Soms zat er een handleiding 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 productieproces 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 algehele beschikbaarheid van internet worden allerlei alfa- en bètaversies, al dan niet tegen betaling of met wat korting op de definitieve 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.

PROLITE XUB2492HSU-B1

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.

Geef je productiviteit en comfort een boost. Kies de ultra slim 24 inch ProLite XUB2492HSU en
installeer deze op de stijlvolle iiyama dubbele gasveerarm DS3002C-B1 en geef jezelf de ruimte.

24’’

Daar zit de crux in het hele verhaal: dat goed testen kost natuurlijk 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.

360º

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

Software

Computers &
accessories

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 Uberperikelen 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 inmiddels 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 (letterlijk) instellen omdat er überhaupt nog geen software is.

Telecom

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

Noud van Kruysbergen

Ontdek hem op www.asus.com

Vind jouw match op www.iiyama.com
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c’t closely cooperates with advertisers and
their media agencies in order to create strong
campaigns and achieve creative solutions. There
are many ways to draw our reader’s attention to
your brand, product or service. Obviously, we
are always open to your suggestions and ideas.

F&L
MEDIA
For specific desires, delivery specifications or
formalizing ads and banners, contact us by phone:
+31 (0)24-2404555 or e-mail us at sales@fnl.nl

WWW.FNLMEDIA.NL
DELIVERY SPECIFICATIONS FOR ADVERTISEMENTS
PRINT: Advertisements must be delivered as certified PDF
with 5 mm margins on all sides, in CMYK colours and with
300 dpi resolution.
ONLINE: As gif, jpeg, png or html5. The maximum file size
is 300 kb.
More information and our PDF Profile is available on:
www.fnl.nl/specificaties or send an e-mail to ads@fnl.nl.

IMPORTANT DATES
Edition

RATES PRINT
Ad deadline

Issue on sale

Size

Price

c't magazine 3

21-01-19

12-02-19

1/1 page (210 x 297 mm)

€ 2.950,-

c't magazine 4

25-02-19

19-03-19

Shopping

€ 980,-

c't magazine 5

01-04-19

23-04-19

Spectacular shopping: + 40% extra space

€ 1.380,-

c't magazine 6

06-05-19

28-05-19

Advertorial

from € 3.700,-

c't magazine 7/8

11-06-19

02-07-19

2/1 page (420 x 297 mm)

€ 5.000,-

c't magazine 9

15-07-19

06-08-19

1/2 page (210 x 148 mm or 105 x 297 mm)

€ 1.800,-

c't magazine 10

19-08-19

10-09-19

1/4 page (105 x 148 mm or 53 x 297 mm)

€ 960,-

c't magazine 11

23-09-19

15-10-19

1/8 page (105 x 74 mm)

€ 520,-

c't magazine 12

28-10-19

19-11-19

1/16 page (52 x 74 mm)

€ 370,-

c't magazine 1/2-2020

02-12-19

24-12-19

30% positioning tariff on cover

• The deadline for the delivery of Shopping is similar to the deadline of
advertisements.
• Subscribers receive the magazine 4 days before the date of issue
• Date of reservation is 2 days before the advertisement deadline

RATES ONLINE
Size

Prices

PROMOTION POSSIBILITIES

Sponsored article

€ 850,-

Other possibilities are:

Newsletter item (limited number of
possibilities)

€ 550,-

Social media post

€ 100,-

• Advertenties
• Banner advertising
• Advertorials
• Inserts
• Competitions
• Recruitment fees

• Readers campaigns
• Mail and win campaigns
• Shopping
• Vacancies
• Newsletters
• Product placement

More information can be found on www.fnl.nl/mogelijkheden

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 / Floor ad

(300 x 600 px) € 29,-

€ 25,-

Mobile banner		

(320 x 50 px)

€ 18,-

€ 14,-

Roadblock (Leaderboard + Halfpage)

€ 45,-

€ 38,-

Homepage Take-over

On request

Premium banners (creatieve sizes /
targeted placements

On request

