De grootste ICT-vaktitel van Nederland
Al ruim 46 jaar is Computable de onafhankelijke informatiebron voor ICT-nieuws, -producten en
-diensten in Nederland. Met Computable Magazine, computable.nl, white papers en de dagelijkse
nieuwsbrief heeft Computable het hoogste bereik onder ICT-beslissers en –specialisten in Nederland.
Computable.nl en Computable Magazine zijn zeer specialistische titels met een streng selectieve
doelgroep en daardoor voor lezers en bezoekers zeer relevant en onmisbaar om op de hoogte te
blijven van de laatste ontwikkelingen in de markt en bij het maken van strategische beslissingen.
Computable voorziet ICT-beslissers van onafhankelijke en objectieve informatie over de laatste
marktontwikkelingen, analyses en achtergronden. Het multimediale portfolio van Computable
bestaat uit: Computable.nl, Computable Magazine, Computable 100, een dagelijkse nieuwsbrief, een
white paper library, de Computable Awards en de mobiele apps voor iPhone en Android.
Quickfacts:
Printoplage
Pageviews Computable.nl p.m.
Unieke bezoekers Computable.nl p.m.
E-mail nieuwsbrief abonnees
RSS-feed abonnees
Mobiele app unieke gebruikers p.m.

14.000
750.000
200.000
37.000
3.500
1.650

Doelgroep – ICT & Automatisering

De totale doelgroep bestaat uit het deel van de beroepsbevolking die beroepsmatig verbonden zijn
aan ICT & Automatisering. Dit kan zijn bij een ICT-bedrijf, maar ook bij de overheid of een financiële
dienstverlener. Computable richt zich als titel specifiek op de IT-beslisser en –specialist binnen deze
branches. Zowel het magazine als de website worden voornamelijk gelezen door ICT’ers in grotere
organisaties (>250)

Beroepsprofielen

7%

5%

10%

ICT Professional/Specialist
Directie/Management

16%

62%

Consulatant/Adviseur
Commercieel/Verkoop
Marketing/PR/Communicatie

Bron: Profielendatabase 2014

Computable Magazine
Computable Magazine is het maandelijkse managementblad voor ICT-managers en –beslissers in
Nederland. Het blad wordt 9 keer per jaar verstuurd aan ruim 14.000 ICT-beslissingsbevoegden. Het
magazine bereikt maandelijks 65% van de ICT-beslissingsbevoegden in Nederland. Doordat deze
beslissingsbevoegden direct betrokken zijn bij ICT-aankopen is het een zeer interessante doelgroep
voor adverteerders die direct in contact willen komen met eindbeslissers, budgethouders of formele
eindbeslissers. Via visie verhalen en advertenties kan zichtbaarheid gecreëerd worden bij deze
doelgroep. Het vakblad biedt de lezer een gedetailleerd overzicht van marktontwikkelingen, ICTprojecten, insights en interviews met prominenten uit de branche.
Naast het magazine wordt jaarlijks in november de C100 gepubliceerd. Deze speciale uitgave bevat
een overzicht van de krachtigste ICT-bedrijven van Nederland op basis van financieel behaalde
resultaten en een imago onderzoek.
Computable.nl
De website biedt dagelijks een overzicht van nieuwsberichten uit de ICT- branche. Naast het
verzorgen van het laatste nieuws, wordt er actief duiding gegeven aan ontwikkelingen uit de branche
door meer dan 1.000 geselecteerde ICT-experts die via opinie en expertverslagen diepgaande
content leveren en kan via de white paper library gezocht worden naar kennisdocumenten ter
ondersteuning bij ICT-vraagstukken. De website wordt voornamelijk bezocht door specialisten die
medebeslisser zijn bij ICT-aankoopprocessen.
Bereik Computable.nl

2%
42%
56%

IT-verantwoordelijk
IT-medeverantwoordelijk
Niet verantwoordelijk
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Computable Awards
Computable organiseert jaarlijks de Computable Awards. Deze Awards worden toegekend aan
bedrijven, projecten en personen die zich volgens Computable-lezers in het afgelopen jaar
nadrukkelijk hebben onderscheiden binnen het ICT-vakgebied. Uit de bedrijven die worden
voorgedragen selecteert een vijfkoppige, onafhankelijk jury voor elke Award vijf genomineerden. De
beoordeling van de jury en stemmen van de lezers bepalen elk voor de helft welke genomineerde de
award in ontvangst mogen nemen. De Computable Awards worden bezocht door directies van de
grootste ICT-bedrijven in Nederland en is het meest prestigieuze evenement binnen de ICT-branche.

Contact
Wilt u in contact komen met de doelgroep van Computable om brand awareness te creëren en hen
te activeren? Neem dan contact met ons op.

T: 070 – 313 0070
E: sales@marqit.nl

