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10.00 - 10.45

-

10.45 11.30
11.30

-11.55

nars

.Inars

Zaal1 (Coen Moelijn Zaal)

Zaal 2 (Home of History)

MARKETING-MAKE-OVER
Volgens Richard van Hooijdonk zijn uitgevers 'prehistorisch'verouderd in hun marketingaanpak en zien daardoor het rendement van
hun vak zienderogen achteruitgaan. Tijdens dit seminar worden de
verschillende problemen vanuit marketingoogpunt systematisch op
een rij g~zet. Hoe kom ik tot een goed uitgeefproduct? Welke uitgeefkanalen zijn relevant? Op welke manier zorg ik voor succesvollewerving van nieuwe abonnees? Hoe houd ik abonnees binnen boord?
Richard ~n Hooijdonk is directeur van MarketingXperts BV
in Amsterdam.

BLADWIJZER
Bladwijzer is een nieuwe koepelvan kleineuitgeverijen.Devereni.
ging zal de belangen gaan behartigen van tijdschriften met een rela.
tief kleineoplage InitiatiefneemsterCatrien Deys, hoofdredacteur
van Cr, het tijdschrift over conservering en restauratie, licht de doel-

PAUZE
DE ONLINE GRP
Met de komst van het STIR-bereiksonderzoek is de media markt in
staat om meer Inzicht te krijgen in de samenstelling van het online
lezerspubliek. De maniervan plannenmet STIR-data
lijkt sterkop die
van de offline media. Zelfs een online GRPis eenvoudig te berekenen.
Hiermee wordt Internet voor adverteerders gemakkelijker te vergelijken met andere media. Maar is die vergelijking wel te maken?
PE'terR Wiegman is projectcoördinatorvan de Stichting Internet-

reclame(STlR).
12.°5 - 12.45

12.45 -14.00

PAUZE

14-00 -14.25

lLADIELEYING DOO. DI LIZE.
Een magazine is 'gemakkelijk' gemaakt! Maar hoeervaart de consument het blad als hij voorhet schap staat?Wat maakt het dat hij tot
aanschaf over gaat? M-real doet al sinds 1998onderzoek naar de
beleving van de lezer van gedrukte media.
Patr/{/Q~/mo". Marketing & BusinessDevelopment manager bij Mrea!Benelux B.V..behandelt de resultaten van dit onderzoek.

14.35 - 15.00

'5.45 - 16.10

PRESSE

PAPIER2005

INSPIRATIEBRONNEN

EN TRENOWATCHING

Over slopen en goed jatten. Over meer doen met niks Over anders
kijken naar hetzelfde. Omdat denken leuk is. En de ramen soms open
moeten In deze sessie. aangeboden door VOB. is de case: Business
Week.Sprekeris [hiel Fritz. ontwerpen en strateeg in de mediasector.

16.20 - 17.00

stellingen
vanBladwijzer
toe.
PAUZE

10.45 - 11.30

IEMAND MOETOP OE KLEINTJES
LEnEN
11.30 -11.55
Als kleine,zelfstandigeuitgeverbenje meestaleeneenling.Jehebt
geendirectecollega'sdie met inzicht in jouw probleemmet je van
gedachtenkunnenwisselen.Dureconsultantsinhurengaat meestal
een stap te ver. Binnen het Netwerk Kleine Uitgeverskan echter
vrijuit wordengesprokenoverde dagelijksebeslommeringen
vande
kleinezelfstandigeuitgever.kbele Kluwer,initiator van het Netwerk
KleineUitgevers,en directeur/eigenaarvan~neas,licht doelen nut
vanhet NKUtoe.
POD EN MUln-,UY
IN EEN ALGEMENE UITGEVEIIJ
PODwerd door algemene boekuitgeverijen en boekverkopers vooral
gezien als een serviceproduct (om een uitverkocht boek toch nog te
kunnen leveren), waar weinig tot niets aan te verdienen was. Door
een goede samenwerking tussen uitgever, boekverkoper, printer en
distributeur en afstemming van marketing, productie en orderbe.
handeling logistiek kunnen er echter een aantal Interessante busi.
nessplannen gemaakt worden voor zeer kleine oplagen in POD.
Robert Frondssen,directeur/uitgever Uitgeverij Het Spectrum, vertelt
zijn verhaal uit de praktijk.

UITGEVER AAN HET WOORD 2005
Jaarlijks doet Theo Huibers van KPMGAdvisory onderzoek naar uitgeversen hun ambitiesvoor de toekomst,In 2004 werd dat voor het
eerst gedaan, De belangrijkste vraag van het onderzoek van dît jaar
was of de ambities van vorig jaar zijn vertaald in actie, Oftewel: does
the walk match the talk? Tal van activiteiten die vorig jaar nog als
kansarm werden gezien, blijk~n nu wel als kansrijk te worden beoorde~ld,en andersom,Prof D~ Th~oH,,;~rs MMCis directorbij KPMG PAUZE

Advlsory, hoogleraar Information Retrelvalaan de Universiteit
Twente,en auteur van het jaarlijksetrendboek'De uitgeveraan het
woord',

ZICHT OP LUEIS
Vanaf dit najaar biedt Ithaka marktanalisten in nauwe samenwerking met MWM2 het product SmartFlux aan. Met dit volledig
gestandaardiseerd product kan de uitgever het profiel en de waardering van zijn uitgave onderzoeken. Het programma geeft direct
inzicht in het profiel van de lezers, de redenen van opzeggen en de
waardering van instromers. En dat alles afgezet tegen de benchmark
met gegevens van vergelijkbare uitgaven. Een presentatie van lob
Does,directeur Ithaka marktanalisten.

10.00-10.45

WAT ZIJN KUINI

'"
12.45

MIDIA WAARD?

,

-

12.05 12.45

-14.00

14.00 - 14.25

Prangende vraag bij overnameen opvolginghoeberekenik de waarde van mijn uitgave, mijn uitgeverij, mijn contract? Welk houvast
heeft bijvoorbeeld de man die in tien jaar tijd een special magazine
van de grond tilde en nu drie medewerkers en zeven ton omzet
heeft? Hoe moet je in zo'n geval rekenen om offertes deskundig te
beoordelen? Een interactieve sessie,geleid door Don Akktmlans van
KijkOver Media Business.
PRESSE PAPIER 2005

IN ZAAL 1

'4.35- '5.00

PAUZE

15.00 - 15.45

MULTIMEDIALE INITIATIEVEN VAN TIJDSCHRIFTUITGEVERS

15.45 -17.00

"""

