
                      

                    

Categorie:    ICT / Lifestyle / Ondernemen 
Minimaal vereist level: Alleen Talent  
Blogpost vereisten:   Minimaal 400 woorden 
Verwijzende links: 2 
Type blog:  Inspiratie blog / Branded blog 
Kwaliteitseis: Do-follow links 
Looptijd: Doorlopend

Meld je aan voor de opdracht via deze link. Vermeld 
het opdrachtnummer 228.8 en waarom jij voor deze 
opdracht wil schrijven. 

Wanneer we meer inschrijvingen binnenkrijgen dan we 
zoeken zullen we een selectie maken. Je krijgt dus van-
zelf te horen of je voor deze opdrachtgever mag blog-
gen! Indien je niet geïnteresseerd bent in deze  
opdracht, hoef je niet te reageren ;)

Hou jij wel van een potje gamen of heb je voor je werk (als blogger of grafisch designer bijvoorbeeld) een  
goede computer of laptop nodig? Dan ben je bij deze opdrachtgever aan het juiste adres! Dit is namelijk dé  
leverancier van IT-hardware in Nederland en België. Zo vind je in deze webshop computeronderdelen, pc’s, 
workstations, servers, netwerkapparatuur en alle bijbehorende randapparatuur. Maar ook een compleet  
aanbod notebooks, tablets, smartphones, printers, tv's, camera's, navigatiesystemen, mediaspelers en nog 
veel meer. 
  
Je kunt hier dus terecht voor jouw complete thuiskantoor! Een kwalitatieve computer of laptop, headset,  
webcam: je shopt het allemaal in één keer in deze webshop. Klinkt goed toch? Niemand zit immers te wachten 
op een oververhitte computer of trage laptop. Zeker niet tijdens al die Zoom meetings ;-)  

Ben jij ook niet achter jouw computer weg te slaan, of dat nu voor je werk is of om lekker te gamen als ont-
spanning, en vind je de kwaliteit van je laptop of computer ook heel belangrijk? Dan zijn we op zoek naar jou! 
Je bent helemaal vrij om de insteek van het artikel zelf te bepalen. Hier mag je dus lekker creatief in zijn. We 
kijken uit naar jouw motivatie voor deze opdracht! 

Niveau eindklant: Breed assortiment met meer dan 200.000 producten (!) / Veel kennis / Zeer klant-
gericht

Vergoeding: Zie je Blog Brains 
level 

Product testen/ontvangen:  Nee 
Beschrijving product:  N.V.T.

Opdrachtnummer: 228.8

Omschrijving

Beloning Geïnteresseerd?

Vereisten

Project: hardware webshop
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