
 

                      

 

                     

Categorie:    Techniek, Gadgets, Ondernemen, ICT, alles voor mannen 

Minimaal vereist level: Talent, Wizard  

Blogpost vereisten:  Minimaal 400 woorden 

Verwijzende links: 2-3 

Type blog:  Inspiratie blog / Branded blog 

Kwaliteitseis: Do-follow links 

Looptijd: Doorlopend 

 

Meld je aan voor de opdracht via deze link. Vermeld 

het opdrachtnummer 127.25  en waarom jij voor 

deze opdracht wil schrijven. 
 

Wanneer we meer inschrijvingen binnenkrijgen dan 

we zoeken zullen we een selectie maken. Je krijgt dus 

vanzelf te horen of je voor deze opdrachtgever mag 

bloggen! Indien je niet geïnteresseerd bent in deze  

opdracht, hoef je niet te reageren ;) 

 

Over deze opdracht: Deze opdrachtgever gelooft dat computers het ideale gereedschap zijn: om mee te 

werken, om te creëren, om te communiceren, om mee te spelen en om van media te genieten. En zeg nou 

eerlijk: als blogger besteed je stiekem ook heel wat uurtjes achter jouw computer toch? Daarom produceert 

deze opdrachtgever computers op maat. Is het voor jou belangrijk dat je computer sneller dan snel is of juist 

energiezuinig, de hoogste frame rate heeft, alle media kan spelen in huis maar ook in de tuin of zelfs in de 

auto? Alles is mogelijk! En het allerbelangrijkste: alle computers die ze maken zijn stil! 

 

Deze opdracht gaat over workstations (dus geen laptops). Computers voor professionals moeten uitbreidbaar, 

snel, zeer betrouwbaar en volgens de opdrachtgever ook stil zijn. Voor grafisch designers, fotografen maar 

natuurlijk ook voor bloggers is het belangrijk dat je computer geschikt is voor zware data, 3D ontwerpen etc. 

Kun jij hier een tof artikel over schrijven? Dan zijn we erg benieuwd naar jouw motivatie! 

 

 

Niveau eindklant: Topspeler voor grote bedrijven / Zeer professionele webshop / Volledige focus op 

kwaliteit van het product  

 

 

Vergoeding: Zie je Blog Brains 

level 

Product testen/ontvangen: Nee 

Beschrijving product:  N.V.T. 

 

 

Opdrachtnummer: 127.25 

Omschrijving 

Beloning Geïnteresseerd? 

Vereisten 

Project: Workstation  

https://blogbrains.nl/verschillende-soorten-blogs/
https://blogbrains.nl/motivatie-opdracht/
https://blogbrains.nl/motivatie-opdracht/

