
WAT ZIJN JE NAAM EN FUNCTIE? 

Ashja Bosboom-Fetvaciyan, 
directeur/eigenaar van 
Uitgeverij Scala en Scala 
Publi shing. Scala maakt 
producten voor special 
interest-groepen: Digital 

Movie, Media Detail, Poppen

huizen & Miniaturen (binnen
kort ook Puppenhäuser & 
Miniaturen), Railhobbyen 

Luister. We bedienen de 
doelgroepen via tijdschriften, 
cross mediale producten zoals 
e-papers en iPad-apps, 
communities, YouTube, 
opiniepanels en evenemen
ten . Het maakt eigen lijk niet 
uit hoe, als we de doelgroe
pen maar samenbrengen en 
voorzien in hun informatie
behoeften. Verder is Ashja 
voorzi tter van Bladwijzer, 
belan genvereniging voor 
zelfstandige tijdsch ri ften 
uit gevers. 

WELKE MOBIELE TELEFOON HEB 

JE? 

Samsung Galaxy SII. 

WELKE AGENDA GEBRUIK JE? 

HEB JE EEN MP3-SPELER? 

Digitaal en gesyn chroniseerd, 
via de computer zowel met 
iCal als met Out look, via de 
iPad en mobiel. 
Mijn iPod Nano Red is 

gestolen . Ik luister nu muziek 
via mijn mobieltj e of via mijn 
t huisnetwerk. 

WELKE KRANT(EN) LEES JE? MET 
EEN BETAALD ABONNEMENT (ZO 

JA, WELKE)? 

Kranten.com (grat is), Volks
krant online. 

WELK BOEK HEB JE LAATST 

GEKOCHT? WAAR? 

Th e Tigers Wife , gekocht op de 
luchthaven van New Vork. 

TWITTERAAR? ACTIEF BLOGGER? 

Twitter via @Scalapublishing, 
@ashja gebruik in nagenoeg 
niet. Verder hebben we voo r 
elk product en merk een 
eigen twitte racco unt. Ik ben 
geen blogger. 

WELK BOEK MOET IEDERE 

VAKGENOOT GELEZEN HEBBEN? 

Code 959 Oe sleutelfactoren 

voo r succes en geluk van Peter 
de Vries. Topboek l 

HEB JE EEN E-BOOK READER? 

ZO JA, WELKE E-BOOKS HEB 

JE? ZO NEE, BEN JE VAN PLAN 

BINNENKORT ER EEN AAN TE 

SCHAFFEN? 

Via de iPad enkele boeken 
gedownload, maar daar 
worden mijn ogen nog niet zo 
blij van. Ik heb vaak op het 

punt gestaan om een 
e- reader te kopen en heb toch 
weer een ouderwets boek 
gekocht. Ik staar de hele ti jd al 
naar een scherm. 

HOE WEB 2.0 BEN JE? l iNK E DIN? 

PLAxO? XING? FACEBOOK? 

FLIC KR? 

Best wel en toch ook selectief. 
Linkedin zakelijk, Plaxo en 
Xing ooit aang emaakt, maar 
gebruik ik niet . Facebook: 
privé en verder Facebook
pagina's per product. Flickr al 
heel lang, maar weinig. 
Daarnaast reviewsites zoals 
Yelp en Tripadvisor 

WELKE TREIN MOGEN WE ALS 

UITGEVERS NIET MISSEN? 

Crossmediaal in combinatie 
met het betrekken van je 
doelgroep bij je producten en 
dienst en ... Je kunt het zo gek 
maken als je wilt, kansen 
genoeg. 

WIE OF WAT IS ZA KELIJK 

EEN GROOT VOORBEELD OF 

INSPIRATIE VOOR JE? 

Mijn vader. Totaal andere 
leiderschapsstij l (dat is jui st 
leuk) en een enorme doorzet
ter. Ik heb enorm veel respect 
voor zij n durf en passie. 
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