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tent is niet meer voldoend~. De consument wil op elk moment en op ~lke manier dan ook bediend worden. Dat heeft voor mediabedrijven en tijdschriftuitgevers
grote gevolgen. Ze' ~eer
op
bet net te viDden en orlfdlEla
zich op mobile. radio en tv.
l\mJ4 Bosboom.marketingmanager van Uitgeverij Scala. wrlelt CNerbaar ervaringen met de lancering van ~hillende
digitale titels en Patrlck Bernhart, uitgever nieu~ media van
~noma Uitgevers. reflecteert <M!r d~ achtergronden van de
multimediale initiatieven van de uitgeverij. Een bezoek aan
de Nationale Uitgeefdag voorafgaand aan de bijeenkomst is
gratis. Meer informatie op www.nationaleuitgeefdag.nl
~n
voor inschrij~n mailen naar gptOnuv.nl.
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'De Mediameester' is het thema van de mediadag die uitgeverij NijghVersluys organiseert op 16 november in congrescentrum Hart van Holland in Nijkerk. Sprekers zijn onder anderen Jan WWemBnlggenwirth (Radio 538),Jan de Roos(NOC),
Hans G«dkoop (Andere 'fijden). Met med~rking
van onder
andere Teleac, Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid.
Millward Brown en Nederland Breedbandland. Presentatie:
MitU wn der Wei}.Aanmelden kan via www.vijfvannijgh.nl.

Bladenin Rotterdam
In het Maasgebouwin Rotterdamis 17 november om 16.00
uur de bijeenkomst 'Bladenin...'. ter gelegenheidvan de Na.
(ADVERTENTIE)
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Spant! Bussum is op 23 ~ber
het decor ~r bet 7e Jaarcongres TV en Internet. Dit congres is uitgegroeid tot dé gelegenheid om op de hoogte te blijwn van de allerlaatste ontwikkelingen op broadcasting. internet. mobiel en CIOssmediaal gebied. De onderwerpen zijn onder meer digitale televisie ~n video-on-demand casting in Nederland. alternatieven
voor het klassieke reclameblok. cases als het Habbo Hotel
en het format Bccky en de voordelen van IPrV. Dit alles ond~r
leiding van JOriswn Ht'Uktiom. Zo worden alternatieven ~r
~ieke
tel~5iereclame besproken door de panelleden Rican1own Amerongn, directeur wrkoop non-spot 1P,j0risAptTghts, commercieel directeur MTV networks en Kim Dingltr.
partner They. Meer informatie OYerhet programma en de
spreken op www.broadcaStpl'eSs.nl onder de link congressen{lV en lnt~m~t. Telefonisch aanmelden kan via 0400292
5950 ofvia email: s.m>es@broadcastpress.nl.
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Best VerZ°rtde BoekIn
jaarlijks selecteert Stichting De Best Verzorgde
Boeken. onderdeel van het CPNB.de SObestverzorgde Nederlandse boeken. Zoals ieder jaar
wordt deze keuze in het Stedelijk geêxposeerd.
dit keer naar een inrichtingsontwerp
van
EventArchitectuur. Tot en met 4 december
2005 is de tentoonstelling
zien. De 50 door
Best
" Verzorgde
Boekenwerdentegeselecteerd
Nikki Gonnissen(grafisch ontwerper). Paul Hefting (publicist).
~ WIn ~ Hoek(ui~.
RmlWft ROOft(grafisch on~)
en KoosSchuurman (drukker). De catalogus is tweetalig. Het
grafisch ontwerp is van Syb. Zie ook www.stedelijk.nl.

t.rwln "'BI
Van5 n~ber
tot en met 4 december 2005
is in het NederlandsInstituut voor Mediakunst
in Amsterdam het werk van Erwin Olafte zien
onder de naam Moving Targets.Behalvevier
premières,AnnO}'ed,Wet, Rougeen Rain, is er
een ruime selectievan zijn autonome en commerciële film- en videowerk te zien. Op 5 novemberis Olaf tijdens de Museumnachtvanaf 20.00uur live,
voor het pand van het NederlandsInstituut voor Mediakunst
op de Keizersgracht, aan het VJ'en met DJJoostvan Beilen.
Openingstijden: dinsdag tot en met zaterdagvan 13.00tot
18.00uur, toegang2,50euro.
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Interactief marketingbureau E-markSolutions en trainingsbureau VergouwenOverduin zijn een samenwerkingaangegaan op het gebied van workshops. Het eersteproduct van
dezesamen~
is de M)fksbop e-mailmarketing/marke[ZIE VERDERPAGINA62]
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