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On1ine, offline of mu1timediaa1, that's the question. Wie
met een nieuwe tite1 begint moet zich afvragen op we1ke
wijze de doe1groep het meest effectief wordt bereikt.

Uitgeversvan bestaandetitels buigenzich over de vraag of zij
misschienanline moetengaan - maar helpt hen dat of kanni-

Van online naar print
Sommige~bsites zijn zo leuk.dat de initiatiefnemersde tijd
rijp ochtenom met eenprint editie te komen.Opde site Spetiol
Bite komenol eenpaarjaar mensenlangs die van lekkereten
houden.Doorkunnenze niet a11een
recensies1ezen,moor ook
zelf hun ervaringenachter1aten.In NewVorkbestaatol ruim
25 jaar het grote voorbeeld,Zagat.OprichterTim Zagat bedacht het conectiefbeoordelenvan restaurantsals concept
voor eenjaarlijkse (gedrukte)restaurantgids.Zagatis inmidde1sook onHne,maar voor ~ Nederlandseequivo1entwas de
gong omgekeerd.Inmidde1sverscheende tweedegedrukteuitgavevan de gids. Eenkloekmagazinedot de concurrentiemet
Lekkergoedaan kon.
Leukedingenddoen.nlis een onder goed on1ineconcept dat
zich ook uitstekend voor print leent: een gids naar anerhande 1eukevormen van tijdverdrijf. In samenwerkingmet uitgeverij Mo'Mediaverscheeneen gedrukte versie.Op zich zijn dit
leuke gidsen, maar de scheidingtussen advertenties en redactie is in het geva1van Specia1Site duide1ijk,moor bij de
Leukedingen niet.
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heeft waarmeehet mogelijk
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TV-bladen
Al velejaren roepenkennersdat
het gedrukteprogrammabladten
dodeis opgeschreven.
Eerstkwam daar teletekst waarmeeje op je tv schermaY1e
programma-informatie kan opzoeken. Inmiddelsis dit. na krant en
omroepb1ad,
de meest popu1oire
manier van informatie zoeken,
maar de op1agevan de b1aden
heeft er niet onderte lijden gehad. Daarnakwam internet en
ook de komst van a11erhande
online tv gidsenzou het voortbestaan van de gedrukteexemplaren in gevaarbrengen.Een
uitgeverals Programmabladen
AKN stak de laatste jaren veel
geldin het makenvan eenweliswaar kwalitatief bijzandergoede
online tv gids, maar de IArinstgevendheiddaarvanligt nog ver in
de toekomst.
Inmiddelsligt de volgendebedreiging op deI~ die van de
ElektronischeProgrammaGids
(EPG)die gratis geleverdwordt bij
de digito1etelevisie.Tat dusveris
ook dit noggeenecht gevaargebleken.vooralook doorde geringe
acceptatievan de digitaletelevisie.Integendeel:er komennog
steedsnieuwetitels in print bij,
maar succesis moeilijkte holen
op eenmoM die verzadigdlijkt en
waarbijlezersvost zitten aan hun
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VoorPatrick Bemhort, bij Sonomaverantwoordelijkvoor de digitale avonturenvan de vrou~ntitels, zit
het juist in de extra's, zoa1sLibe"eRadioen de erotisdIe podcasts gemaaktdoor de lezeressenvan Vivo.
De bedenkersvan de g1ossyCheeriozijn duide1ijk:ze gaan 01leen onHne.Cheerio.nu Is eenintemetmagazine dot zich "dit
op 30-p1ussersvoor wie tot dusver(te) weinig op het web te
vinden zou zijn. Initiatiefnemers zijn het bureauMountains 6
Riuersen de (vak) uitgeverij iMediote,bekendvan onder andere Muziek6 Beelden Comment.Deverspreidingis gratis: de
inkomsten kornenuit advertentiesen de commissieover verkopenvan DVD'sen muziek.Abonneesontvangen bij e1ke
nieuweuitgave eenHnkdie hen noor de website1eidt.Aldaar
aangekomenvinden ze een oant01pagina'sin de flower power vormgevingvan Hitweek uit de 10tejaren zestig met vee1
nosta1gischeplatenhoezen,fi1mfoto'sen nieuwsfeiten.
GefundenesFressenvoor mensenvan mijn 1eeftijden kennetijk ook exact de doe1groepvan advertentieverkopend
Neder1and:
het idee kreegde Innovotieprijs op de 1aotste
MediaMarkt van de Mediawerkgroep.Het is de bedoeHngdot
e1keuitgave eenapart thema krijgt.
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Vak apart
Dot het 1oncerenvan eenlV-programmabladeenriskanteond8i
nemingis, ontdekteMaarten110'"",,den Biggeloormet zijn IN magazine.Als entertainmentweeklywas
het zo ongeveerhet besteweek-

bladdateropdit momentwerd
gemaakt,maar als televisiegids
schoothet tekort. Traditioneelregerenin dit segmentvan de
markt de (erg)loge prijzenen dat
maakt het mOeIlijkeennieuwetitel tegeneenredelijkeprijs te introduceren.Degehanteerde
~in-éénformule zorgde
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