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De digitale wereld voor iedereen bereikbaar:
makkelijke en behapbare how-to’s op het
gebied van technologie.

Onze missie
is het voor de ‘gewone’ mens ontraadselen van alle
technologie waar ze steeds meer mee in aanraking komt.
Al sinds de start van PTVDD in 2008 lukt het ons om lezers te
bereiken met simpele, korte tips en begrijpelijke uitleg over de
meest diverse tech-vragen en -problemen. We breiden met
onze artikelen constant verder uit naarmate de wereld steeds
digitaler wordt. Inmiddels zijn we uitgegroeid tot een van de
grootste autoriteiten op het gebied van tech.

Dit zijn wij

Maandelijks
77.000
bezoekers

ICT-expert Martijn Nieuwendijk is oprichter en eigenaar
van pctipvandedag.nl. Tijdens zijn werk als servicedesk
engineer en systeembeheerder bij DPG Media (o.a. nu.nl
en Algemeen Dagblad) merkte hij dat
w e r k n e m e r s v a a k t e g e n d e z e l fd e Vanwege de enorme groei van pctipvandedag.nl
problemen aanliepen. Die realisatie werkt Martijn momenteel met twee redacteuren.
plantte een zaadje voor het platform zoals Astrid is enthousiast tech-redactrice & regelmatig
we dat nu kennen als PTVDD. Na meer onze front-end designer. Rutger werkt als
dan 14 jaar staat de website nog steeds redacteur vanuit Chili en deelt met veel plezier
als een huis en weten lezers ons altijd te zijn tips & tricks over technologie en ergonomie.
vinden voor betrouwbare en duidelijke Samen vormen wij pctipvandedag.nl.
informatie.
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Windows
Android
Kantoor (Excel, Word, Outlook, Gmail etc.)
DigiD en MijnOverheid
Samsung
Apple
Laptop, tablet en Chromebook
Opschonen apparaten
Veiligheid & privacy (o.a. VPN en erotiek)
Social media

Cijfers van sept. 2021 t/m april 2022

Zij gingen jou al voor

Voorwaarden
•
•

Gepubliceerde advertorials moeten kwalitatief van aard zijn en daarmee van toegevoegde
waarde voor lezers van pctipvandedag.nl.
Daarnaast dienen ze gerelateerd te zijn aan onze reguliere content: het tech-gebied.
Tot slot wordt er maximaal twee uitgaande links per artikel opgenomen om te voorkomen dat
advertorials als spam worden ervaren.
Wij zien een samenwerking helemaal zitten! Jij ook? Neem dan contact
op of informeer naar (eventuele) overige voorwaarden via
info@pctipvandedag.nl.

Opties

Kostenoverzicht

•

EUR

Advertenties
(versch.formaten)

v.a. €99

Advertorials

v.a. €125

Software en
productreviews

v.a. €229

Gastblogs met link

v.a. €125

Prijsvragen en winacties

v.a. €450

*Prijzen mediakit 2022

