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‘Ik zie kunstmatige intelligentie 
als de grootste kans die we als mensheid 
hebben’, zei Sundar Pichai, CEO van Google, 
eerder dit jaar in een interview met het 
AD. ‘Ze biedt de mogelijkheid voor enorme 
doorbraken in gezondheidszorg, klimaat, 
onderwijs.’ Dat de huidige technologische 
revolutie ontwrichtend is geeft hij graag toe, 
‘maar dat was de industriële revolutie ook.’
Zijn vergelijking is niet eens zo vergezocht. 
Kunstmatige intelligentie, of artificial 
intelli gence (AI), heeft zich genesteld in de 
haarvaten van de samenleving. Siri, de per-
soonlijke assistent van Apple, is misschien 
wel het bekendste voorbeeld. Maar ook 
je Facebookfeed, het navigatiesysteem in 
je auto, chatbots en de  kijksuggesties van 
Netflix draaien op AI. Net als robotarmen in 
magazijnen en drones die worden ingezet 
voor de bescherming van bedreigde dier-
soorten.
Technologie met zo veel potentie en zo 
weinig regulering staat logischerwijs bloot 
aan misbruik. De dictatoriale presidenten 
van Rusland en China hebben al laten val-
len dat ze azen op de koppositie. ‘Wie op 
dit gebied de leider wordt, zal over de we-
reld heersen’, vertrouwde Vladimir Poetin 
vorig jaar september een groep  studenten 
toe. In een mondiale machtsstrijd ligt vol-
gens Tesla- en SpaceX-topman Elon Musk 
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De wereld 
‘algoritmiseert’ in rap 
tempo. Kunstmatige 
intelligentie is overal 

en baanbrekende 
AI-toepassingen van 
Nederlandse makelij 
zijn internationaal in 

trek. Een blik in de 
toekomst._

OPLAGE_
34.500

Unieke distributie 
Door verkoop, partners en 

verspreiding op hotspots

Dirty Science biedt een mix van popular science, kunst, cultuur, 
architectuur, innovatie en techniek, gadgets en games maar 
ook ondernemerschap en lifestyle. Het magazine en het online 
 platform onderscheiden zich door hoogstaande  gastcolleges, 
betrokken interviews, verhelderende  achtergrondartikelen, 
kunstzinnige reportages en interactieve prijsvragen. Dirty 
 Science is merk met een buitengewone uitstraling; een 
 magazine en een online platform met ideeën.

AANTREKKELIJKE DOELGROEP
Dirty science richt zich op een jonge doelgroep (en een 
 onderscheidende groep die zich jong van geest voelt) - 
 ondernemende lezers en volgers met een groot vermogen, 
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BEREIK_
102.000

Betrokkenheid lezers 
Door opvallende content 

in een herkenbare stijl

BEZOEKERS_
49.000

Hoge zichtbaarheid 
Door dagelijkse updates 

van hoge kwaliteit

UNIEK BEREIK_
62%

Sterke binding 
Door herkenbaarheid, 

acties en prijsvragen

LEEFTIJD_
25-60

Gerichte doelgroep
Met een uitgesproken 

smaak en vraag

OPLEIDING_
Hoog

Grote besteding 
Door lezers met groter 

vermogen

duidelijke smaak en vraag naar innovatieve merken. Deze 
 interessante doel groepen worden alleen bereikt door hoog-
waardige content en door gebruik te maken van moderne 
verspreidings-methoden.

NIEUWE OPZET
De artikelen, posts, fotografie, video’s, illustraties en  vormgeving 
van het magazine en het online platform vallen op door de hoge 
kwaliteit, originaliteit en creativiteit. De mix van diverse thema’s 
en de opzet van de verschillende media sluiten aan bij de 
 huidige mediaconsumptie; bijdragen zijn korter en  kernachtiger 
maar houden een buitengewone waarde door hun herkenbare 
stijl en toon. 
Ook door een gevarieerde distributie onderscheidt Dirty Science 
zich van andere mediamerken. Het magazine wordt allereerst 
verspreid via bekende verkoopkanalen (tijdschriftenhandels 
en boekwinkels) en in een abonneedienst. Maar Dirty Science 
 bereikt ook zijn lezers via een innovatief netwerk van partners 
in Nederland en in vrije distributie op bijna 10.000 hotspots. Het 
online platform heeft een nauwe aansluiting bij sociale media; 
campagnes van het merk worden via gerichte marketing actief 
op het internet verder onder de aandacht gebracht. 

UNIEK PODIUM
De kanalen van Dirty Science bieden een aantrekkelijk podium 
voor lanceringen en de presentatie van uw producten en 
 diensten; niet alleen binnen de commerciële ruimte maar ook in 
een van de diverse redactionele bijdragen. 

tijd 
Als je de voorspellingen 

van zo’n zeventig jaar geleden 
had moeten geloven, dan vlogen 

we anno 2018 rond in vliegende auto’s, 
waren trottoirs verworden tot eindeloze 
lopende banden en maakten we zo nu en 

dan een tripje naar Mars en Jupiter om bij te 
komen van de stress. Toekomstvoorspellers 
hebben de neiging om ontwikkelingen in de 

eigen tijd te projecteren op de eeuwen die voor 
hen liggen. In de jaren veertig, vijftig en zestig 

draaide alles in science fiction om mobiliteit, 
dankzij de snelle ontwikkeling van de auto. 

We zouden ons sneller, verder en vooral 
gemakkelijker voortbewegen. De 
toekomst in beeld zoals zij nooit 

waar geworden is. 
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Dirty Science is hét merk voor een geïnteresseerde en vooruitstrevende doelgroep. 
Het merk richt zich op jonge, ondernemende lezers met een uitgesproken smaak en 

honger naar nieuwe producten en diensten._

Kwaliteit, originaliteit en creativiteit. 
Op elke bladzijde, in elk artikel en elke foto_

Kennis, innovatie en stijl; 

een mediamerk 
met ideeën
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Dirty Science is een aantrekkelijk 
 magazine met buitengewone aandacht 
voor onderscheidende tekst, kunstzinnige 
fotografie en hoogwaardige  illustraties. 
Ook de opmaak en de vorm zijn 
 innovatief en opvallend; Dirty  Science 
kan met recht worden beschouwd als een 
tijdschrift om te bewaren. 

Tussen blad en boek:
BIJZONDER OP 
IEDERE MANIER

Van kennis, duurzaamheid en  innovatie 
tot ondernemerschap, kunst en  cultuur. 
En alles wat daar tussen zit. Van 
 rubriek tot interview en van overzicht 
tot achtergrond artikel. Dirty Science 
biedt een unieke mix aan aantrekkelijke 
thema’s die op een bijzondere manier bij 
elkaar passen.

Een brede mix:
POPULAR SCIENCE EN  
ONDERNEMERSCHAP

Dirty Science biedt een aantrekkelijk 
platform voor uw innovatieve merk. Het 
tijdschrift heeft meerdere mogelijkheden 
voor commerciële uitingen en opties om 
in de redactionele content betrokken te 
worden waaronder verschillende specials, 
ranglijsten, thematische katernen en 
aansprekende advertorials.

Een aantrekkelijke presentatie 
VAN UW INNOVATIEVE 
MERK

ONLINE

Eigentijds
Lanceringen
Gemotiveerde volgers
Direct-link
Social Post

DAGELIJKSE INSPIRATIE 
VOOR GEMOTIVEERDE LEZERS
Het online platform van Dirty Science biedt een dagelijkse 

 portie van inspiratie in een reeks eigentijdse verhalen, columns, 

foto’s en video’s. Dirtyscience.nl brengt de laatste ontwikke-

lingen en achtergronden op het gebied van popular science, 

kunst, cultuur en ondernemerschap. Maar het platform is 

ook buitengewoon aantrekkelijk voor de lanceringen en de 

 presentatie van innovatieve producten en diensten. Dirty 

Science ontwikkelt een hoogwaardige online community 

van gemotiveerde volgers. De site betrekt bezoekers met 

online onderzoeken, actief en prijsvragen en heeft een sterke 

 redactionele binding met de print uitgave van Dirty Science.

ONLINE PRESENTATIE
Presenteer uw campagne binnen de commerciële  ruimte 

van het online platform met een direct-link optie naar 

uw  webstore. Verbeter ook uw merkbeleving met een 

 aantrekkelijke redactionele presentatie. Met een Social Post 

hebt u direct toegang tot onze volgers en kunt u actief uw 

marketingboodschap communiceren.

Oog voor spektakel_
Snapchat weet hoe vermoeiend het is om steeds je telefoon te pakken als 
je je leven online wil zetten. De oplossing: hun nieuwe Spectacles. Deze 
zonnebril met camera is automatisch te verbinden met je telefoon zodat 
iedereen door jouw ogen mee kan kijken op Snapchat. 

Snapchat Spectacles
€ 174,99, spectacles.com

Printen maar_
Leuk dat je dat ene moment hebt gedeeld op Instagram, maar sommige foto’s verdie-
nen het om geprint te worden. Er zit een printertje op de Kodak Mini Shot, waardoor 
jij je kiekjes meteen kunt printen op creditcardformaat. Je kunt ze ook via Bluetooth 
naar je smartphone sturen, zodat je ze alsnog kunt posten.

Kodak Mini Shot Instant Camera
€ 129,99, kodak.com

Ongekend scherp_
Jij dacht dat jouw camera al scherpe foto’s maakte? Deze camera van 
Hasselblad maakt foto’s van onvoorstelbare scherpte, namelijk met 400 
megapixels. Je mist geen detail meer en je kunt eindeloos inzoomen. 
Prachtige natuurfoto’s zijn gegarandeerd, maar het is misschien iets 
minder geschikt voor portretten.

Hasselblad H6D-400C MS
€ 48.398,79, hasselblad.com

Choquerend modern_
De G-Shock zat in de jaren negentig om menige pols. Nu zijn ze terug en aangepast aan 
de moderne tijd. Je kunt je horloge verbinden met een app, waardoor jouw stappen en 
de daaruit voortkomende calorieverbranding geregistreerd worden. Ook kun je op dit 
horloge intervaltrainingen instellen. Een vernuftig sportmaatje dus.

Casio G-shock BA-800
€  119, casio.com
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Waarom jouw � dele baas niet meteen een ‘narcist’ is

TEKST: JANNEKE VAN DER HORST, ILLUSTRATIE: DENISE VAN LEEUWEN

Uit zijn boek blijkt dat ons standaard-
beeld van de zelfingenomen, blatende 
directeur lang niet altijd klopt: ‘Narcisme 
is geen ziekte waardoor je verliefd naar je 
spiegelbeeld blijft staren. De tragiek van 
narcisme zit hem in het gevoel dat jij de 
enige bent die jouw ware zelf kan zien. 

Om de  eenzaamheid dragelijk te maken, 
heb jij  jezelf in jouw binnenwereld boven 
iedereen geplaatst. En als je dan toch 
alleen bent, dan maar aan de top.’ Om deze 
manier van relaties hebben in stand te 
houden, zijn narcisten steeds op zoek naar 
erkenning en bewondering. Dat maakt 
krenkingen zo pijnlijk; ze raken aan de 
eenzaamheid die verborgen moest blijven. 
 
Kleurenblind
Het lastige van narcisme is dat patiënten 
hun diagnose maar moeilijk kunnen 
aanvaarden: ‘Ze nemen namelijk niet 
snel iets van iemand aan, omdat ze vaak 

geen problemen hebben met zichzelf. 
Ze komen meestal bij een therapeut op 
aandringen van een partner of een andere 
 naaste.  Vergelijk het met kleurenblindheid. 
Mensen die wel alle kleuren waarnemen 
verbazen zich over die gebrekkige waar-
neming, maar kleurenblinden niet. Zo ziet 
een narcist geen reden om te veranderen: 
voor hem of haar is het heel gewoon.’ 
In zijn boek streeft Van Schalkwijk naar 
meer compassie voor de narcist, wat hem 
vrij aardig lukt. Hij legt ook uit hoe het 
kan ontstaan: ‘Als je ouders of verzorgers 
je onvoldoende het idee geven dat ze 
er  plezier in hebben dat jij er bent, dat 
je  erkend wordt en je emoties herkend 
worden, dan kan ongezond narcisme 
ontstaan.’ Een interessant boek, waardoor 
je erachter komt dat ‘achterlijke gladiool’ 
misschien toch zo’n slecht scheldwoord 
niet is. .

Narcisme is tegenwoordig een 
populaire diagnose aan de borreltafel. Je 
ziet de term ook veelvuldig terugkomen in 
krantenstukken en columns, zeker in relatie 
tot de huidige president van Amerika. Als je 
aan mensen in de kroeg vraagt wat dat nu 
helemaal is, narcisme, dan zullen ze waar-
schijnlijk antwoorden dat iemand enorm 
ijdel is. Egoïstisch. Zelfingenomen. Of graag 
bejubeld wordt. 
Psychotherapeut en psychoanalyticus Frans 
van Schalkwijk begon zich eraan te ergeren: 
‘Narcisme gebruikt men tegenwoordig voor 
alles wat neigt naar domheid, ijdelheid, 
 materialisme of egocentrisme. Als bijna alles 
narcistisch is, wat is er dan in hemels naam 
nog níét narcistisch?’ Daarbij stoort hij zich 
aan het al te makkelijk  labelen van mensen. 
‘Etiketten opplakken is makkelijk, maar de 
realiteit is vrijwel altijd genuanceerder.’ 

Spiegelbeeld
Immers: iemand die zich ongemakkelijk 
voelt op feestjes is niet meteen een autist 
en iemand die nooit moet huilen bij sterf-
scènes in een film is ook niet meteen een 
psychopaat. ‘En zelfs als iemand wel aan 
narcisme lijdt,’ benadrukt Van Schalkwijk, 
‘dan nog is iemand niet zijn stoornis, maar 
heeft iemand een stoornis. En diegene lijdt 
daaronder.”

‘De tragiek van 
narcisme is het 

gevoel dat j�  de enige 
bent die jouw ware 

zelf kan zien.’_
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Review

Narcist. Niet het soort scheldwoord dat je 
gebruikt in het verkeer. Maar wel voor mensen 

die je iets beter kent: een ex, een manager of 
een politicus die je vaak op tv hebt gezien. Het 
bekt lekker en het komt net iets intelligenter 

over dan ‘achterlijke gladiool’ of ‘kwal’. Intussen 
weet vrijwel niemand wat narcisme echt is. 

Psychotherapeut Frans van Schalkwijk schreef 
er een boek over._

Narcisme, 
Frans van Schalkw� k, 
Amsterdam 
University Press
Versch� nt: april 2018

PRINT

Een unieke mix van 
artikelen op een 

opmerkelijke manier 
samengebracht_
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Losse verkoop en 
abonnementen_

Partnerships_

Technische 
gegevens_

Aanlevering_

Bladinformatie_

Tarieven_

Publicatiedata_

Losse verkoop: € 7,95 | Jaarabonnement: € 24,95 (4 edities)

Partners van Dirty Science ontvangen per editie een oplage van het 
 magazine. PBQ biedt vier verschillende partnerships aan: 
Gold Members | Silver Members | Bronze Members | Single Issue Members  

Formaat: 1/1 pagina: 220 x 297 mm + 5 mm afloop rondom en snijtekens.

2/1 pagina aflopend: 2 losse 1/1 pagina’s

Afwerking: Garenloos gebrocheerd  

Uitvoering: Full colour

Belangrijk: Plaats geen belangrijke teksten binnen 20 mm van de randen 

i.v.m. schoonsnijden bij de drukker en de plakrand in de vouw.

Aanleveradres: materiaal@pbqmedia.nl

Advertenties dienen digitaal te worden aangeleverd als een PDF of TIFF- bestand 

met een resolutie van 300 dpi of hoger. Gebruik een CMYK-kleurenschema bij de 

 opmaak van uw advertentiemateriaal. PBQ Media stelt zich niet verantwoordelijk voor 

fouten in druk of de  onjuiste of onvolledige aanlevering van advertentiemateriaal. 

Werkzaamheden voor noodzakelijke bewerking worden belast tegen kostprijs.  

Oplage: 34.500 exemplaren | Frequentie: 4 edities per jaar   

Omvang: Minimaal 164 pagina’s

PRINT
2/1 Pagina € 11.000

1/1 Pagina   € 6.000

Speciale posities
Uitklapcover € 17.500

Openingsspread € 14.000

Cover 3 € 7.000

Cover 4 € 8.000  

  

ONLINE
CPM-tarieven 

x 1.000 vertoningen

Desktop
Billboard € 50

Half-page € 45

Takeover € 75

Social Post € 500

Sponsored Post* € 1.250

Online Advertorial* € 1.750

*Gedurende 1 maand. Alle prijzen excl. 21% BTW

Dirty Science #7 
Publicatiedatum: 22 maart | Aanleverdatum advertentiemateriaal: 1 maart

Dirty Science #8 

Publicatiedatum: 31 mei | Aanleverdatum advertentiemateriaal: 10 mei

Dirty Science #9 

Publicatiedatum: 20 september | Aanleverdatum advertentiemateriaal: 30 augustus

Dirty Science #10
Publicatiedatum: 29 november | Aanleverdatum advertentiemateriaal: 8 november
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Algemeen_

SALES
Diederick Evers 

 +31(0)6 46763007 | Diederick@pbqmedia.nl

PBQ Media B.V. 
Postjesweg 1, 1057DT Amsterdam  

+31(0)20 2619544 | info@pbqmedia.nl  
Pbqmedia.nl | Dirtyscience.nl 

Op onze werkzaamheden zijn onze  algemene voorwaarden van toepassing. 
Deze zijn te raadplegen via: Pbqmedia.nl/algemenevoorwaarden


