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Goede voornemens

• De beste apps voor gezonde voeding, stoppen met roken, werken aan je wasbordje, 

beginnen met sporten, van bankzitter tot 5K hardlopen.

• Activiteitentrackers/wearables/smart health om de kilo's kwijt te raken.

CES 2018 aankondigingen

• De beste aankondigingen van CES (’s werelds grootste beurs voor 

consumentenelektronicabeurs in Las Vegas, begin januari)

januari



Wintersport

• Apps om je ski- en snowboardactiviteiten te tracken ("kijk eens waar ik ben geweest!")

• Apps om je wintersportvakantie te plannen, bijv. sneeuwhoogtes.

• Gadgets voor de wintersport (bijv. trackers, actiecamera's)

februari



Apple's iPad-aankondigingen

• Welke iPad past bij jou? Keuzehulp iPads

• Reviews van de nieuwste iPads

World Backup Day (31 maart)

• Allerlei tips en gidsen om het maken van backups te vergemakkelijken

• De beste clouddiensten voor je backups

• De beste externe schijven voor je backups

maart



Automaand

• Smart car, wat zijn de mogelijkheden?

• Alles over connected rijden

• Hoe staat het met zelfrijdende auto's en Apple's plannen

• CarPlay vs Android Auto

• CarPlay: systemen en apps: welke oplossingen zijn er momenteel al?

april



Vakantiegeld

• Keuzehulp nieuwe Mac en MacBook

• Keuzehulp iPhone en iPad

• De beste koptelefoons

Er op uit en lenteschoonmaak

• Richt je iPhone en iPad eens opnieuw in

• Daguitjes en restaurants

• Kleding-apps en opruimtips

De eerste vakantiekriebels (apps en gadgets)

• Waar gaat de reis heen?

• Hoe gaan we op reis?

• Wat hebben we nodig?

mei



Apple's WWDC, alle grote aankondigingen

• Veelgelezen artikelen over de nieuwste versies van iOS, tvOS, macOS en watchOS

• Keuzehulp iPhones en iPads

• Mensen realiseren zich dat hun iPhone (of iPad) niet meer goed voldoet en gaan zich 

oriënteren op nieuwe toestellen. Interessant voor providers!

Muziekfestivals

• De beste apps voor muziekfestivals

• Favoriete playlists

• Muziek-apps algemeen

• De beste koptelefoons etc

juni



Vakantie - zomerspecial

• De beste apps om hotels te boeken, vakantie te plannen, koffers te pakken, tripjes te plannen, 

leuke restaurantjes te vinden, etc. (iculture.nl/gids/vakantie/)

• Leuke spullen voor je vakantie, bijv. waterdichte speakers, fietshouders, autohouders, noise

cancelling oordopjes.

juli



Fotografiespecial

• Fotografieworkshops voor portretten, foodfoto's, landschappen, etc.

• Backups maken van vakantiefoto's, fotoalbums maken

• Opslagdiensten voor foto’s

Vrije tijd

• Tips voor uitstapjes na de vakantie, bijv. dierentuinen, pretparken

• De sporten beginnen weer (en ook het voetbalseizoen met transfer-apps en tv abonnementen)

IFA-beurs Berlijn

• De beste accessoires van de IFA

• Trends voor het najaar van 2018

Back to School (iculture.nl/special/back-to-school/)

• Keuzehulp Macbook en iPad

• Apps voor studenten en scholieren

• Met deze spullen ben je klaar voor het nieuwe schooljaar

augustus



Aankondiging nieuwe iPhones

• Veelgelezen artikelen over de nieuwe iPhones

• Uitlegartikelen over nieuwe functies (samenvallend met beschikbaarheid nieuwe iOS)

• Aanbiedingen bij de providers

september



Woonmaand - Smart Home (iculture.nl/special/smart-home/)

• Slimme beveiligingscamera's

• Slimme verwarming (energieleveranciers!)

• Zo kun je je verlichting in huis automatiseren

• Zo maak je een bestaand huis in 1x volledig slim (huur én koop!)

• Smart Home en voice - wat is er mogelijk?

Back to My Mac (gericht op de professionele gebruiker)

• De nieuwe desktop-Macs en MacBooks worden aangekondigd

• En tijdens hetzelfde event introduceert Apple meestal ook de iPad Pro

Oktober = !"

• De culinaire maand met de nieuwe wijnoogst en lekker nieuwe restaurants ontdekken.

oktober



Gezondheid & zorg

• De beste fitnesstrackers om weer in vorm te komen

• Apps om te sporten zonder sportschoolabonnement

• Apps voor gezonde gewoontes

Knus thuis

• Allerlei tips rondom Netflix, de nieuwe series, offline kijken

• De beste apps om tv-series bij te houden

• Voorbereidingen voor de feestmaanden

• Tijd voor een gezellig spelletje met elkaar!

Black Friday

• Specials met de allerbeste aanbiedingen voor Apple-lovers

• Sinterklaas stapt op de !

• Cadeauspecial: de leukste cadeaus voor Apple-fans (iculture.nl/cadeaugids/)

november



Koopjesmaand

• Cadeauspecial: de leukste cadeaus voor Apple-fans (iculture.nl/cadeaugids/)

• Dit zijn de trends voor december (qua gadgets en cadeaus)

Zo versla je de koude wintermaanden ☃

• Connected wear & gear (handschoenen met Bluetooth, ja echt!)

• Doe meer met je voice! (dan vriezen je vingers niet vast…)

• Smart Speakers

• Hoe werkt een open haard met app (Dru!)

• Maak het thuis gezellig en warm met de slimme kerstboom en elektrische deken.

december


