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WAT BETEKENT
COMMODORE-DOSSIER
VOOR
U?
Hier volgen een aantal belangrijke en telkens terugkerende onderwerpen in
Commodore Dossier:
Op de testbank. Een team van
binnen- en buitenlandse specialisten zorgt
ervoor dat Commodore apparatuur en
software tot op de naad onderzocht wordt.
Om u miskopen te besparen. Om u kennis
te laten nemen van alle goede (en soms
minder goede?) kanten.

Programmeren,
programmatuur en toa

Of u nu al een Commodore
gebruiker bent of dat u zich
nog oriënteert, het doet er
niet toe. Een objectieve
informatiebron heeft u in elk
geval nodig:
Wat doen anderen met hun
Commodore? Thuis, in het onderwijs, op
de zaak en noem maar op. Zij geven u tips,
ideeën en oplossingen, opdat u weet wat
er met Commodore en haar software
allemaal mogelijk is. Hoe u er het meeste
uit kunt halen!
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Onontbeerlijk als objectieve
compagnon, de ontbrekende
schakel tussen hard- en
software

Wij geven u tips, adviezen, ideeën en
praktische aanwijzingen. Om steeds wijzer
te worden. U vraagt ons, legt uw problemen
voor en wij helpen u verder.
En als u een leuke interessante listing
heeft die wij in ons blad plaatsen ontvangt
u bovendien nog een geldeiijke beioning.

Onontbeerlijk voedsel voor uw kostbare micro. Nergens zult u zoveel aandacht vinden voor het onderwerp software!
Commodore Dossier brengt u in aanraking
met bestaande en nieuwe computertalen,
toont u wat ze kunnen en waar hun pro's
en contra's liggen.
Aandacht voor cursussen programmeren en hoe uzelf uw vingervaardigheid
in de programmeerkunst verbetert.
En .. . veel, veel listings! Speels, educatief,
(sem i-) zakelijk. Zovéél en zo uitgebreid
mogelijk en kwalitatief steengoed. Ook voor
u wanneer u nog maar enkele ervaringspassen ver bent.

U krijgt het laatste Commodorenieuws. En commentaar om u van de
laatste stand van zaken op de hoogte te
houden. Nationaal en internationaal.
Wij laten u zien wat voor verrassende
ideeën en uitvindingen de honderden
Commodore-gebruikersgroepe n ontwikkelen. Doe er uw voordeel mee! Wij tonen
u hoe de ene Commodore met de andere
communiceert.

Waar vindt u goed gedocumenteerde
overzichten van voor de Commodoretypen verkrijgtare beeldschermen,
printers, drives, modems en noem maar
op? Waar vindt u spel-, onderwijs-,
boekhoud-, database-, tekstverwerkings-,
calculatie-, enz., programma's?
Waar moet u op letten bij uw aankopen om miskopen te vermijden?

COMMODORE DOSSIER: EEN VASTE PLAATS NAAST UW TOETSENBORD WAARD!
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Commodore Dossier-Aktief
Alle jaarabonnees op Commodore
Dossier ontvangen maar liefst 8x naast hun
lijfblad een aanvulling boordevol listings,
tips, adviezen en aktueel nieuws om
werkelijk alles uit hun Commodore te
halen. Om zelf te programmeren, om een
schat aan software te verzamelen ... hun
eigen bibliotheek op te bouwen.
Commodore Dossier-Aktief laat u
werkelijks niets meer missen uit de
turbulente en snel veranderende wereld
van uw merk.
Commodore Dossier-Aktief zorgt
ervoor dat u bijna alles kunt leren op het
gebied van uw eigen applicaties.
Een onmisbare aanvulling : 8x per jaar
uitsluitend voor abonnees (half-jaar
abonnees ontvangen 4x Commodore
Dossier-Aktien.
,-"
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Kwaliteit staat bovenaan
Het tijdschrift Commodore Dossier
en de aanvulling Commodore DossierAktief staan beide borg voor hoge kwaliteit.
U ontvangt een professioneel uitgevoerd
produkt met vele praktisch gerichte
illustraties. De redaktionele inhoud wordt

1

samengesteld door de allerbeste
Commodore experts uit binn en- en buitenland. Commodore Dossier werkt nauw
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voor voordelig abonnement
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Stuur deze bon in een open envelop zonder postzegel aan:
VNU Business Publications, T.a.v. afdeling Lezersservice,
Antwoordnummer 16037, 1000 SE Amsterdam.

S.v.p. uw keuze duidelijk aankruisen!
D Ja, noteer mij tot wederopzegging voor een jaarabonnement op
Commodore Dossier, dat ik 4x ontvang.
Bovendien ontvang ik als jaarabonnee 8x het Commodore Dossier-Aktief.
Ik betaal niet de normale prijs ad. f 69,50, maar verkrijg ter introductie
20% korting en betaal dus slechts f 56,00* incl. BTW en franco huis.

samen met bekende Commodore bladen
uit de V.S. en Engeland en is afkomsti g uit
het uitgevershuis waar topkwaliteit
vandaan komt, als o.a. Personal Comp11ter
Magazine, Personal Computer World,
Commodore Answers, Computabl e,
Intermediair, Datanews, enz. enz .

NU VOORDELIG ABONNEREN!
20% korting op een jaarabonnement!
Commodore Dossier verschijnt 4x per jaar,
nl. medio februari, mei, augustus en
november.
En in de tussentijd hoeft u niet te
wachten. Want als abonnee krijgt u bovendien het Commodore Dossier-Aktief in alle
overige maanden thuisbezorgd. (Maart,
april, juni, juli, september, oktober,
december 1985 en januari 1986).

D Ja, noteer mij tot wederopzegging voor een halfjaarabonnement op
Commodore Dossier, dat ik 2x ontvang. Bovendien o ntvang ik als halfjaar
abonnee 4x het Commodore Dossier-Aktief. Ik betaal niet de normale prijs ad .
f 45,00, maar verkrijg ter introductie 20% korting en betaal dus slechts f 36,00*
incl. BTW en franco huis.
Er zijn ook interessante mogelijkheden voor een groepsabonnement vanaf
15 abonnemente n ineensl
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Naam (+voorletters) : _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
Adres: _ _ _ __ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ __
Postcode/plaats: _ _ _ __ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
Handtekening: _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ Datum: _ _ _ _ _ _

Bezit of gebruikt u een Commodore computer?
Dja Dnee
Zo ja, welk type?
jaar
Hoe lang al ongeveer?

*Prijzengeldig t/m 31-12-1985
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maanden
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Commodore Doss ier en
Comm odore Dossier-Aktief zijn uitgaven
van VNU Business Pu blications,
Rijnsburgstraat 11, 1059 AT Amsterdam.
Telefoon lezersservice: 020-51.02.878 .
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