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. Fun & Fundament

. Uitgebreide beursvloermet meer dan45 exposanten
. Talloze lezingen en workshops
. Nieuwste trends
top netwe rk mogelijk heden

. Gra

r het hele uitgeeft
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,
,

"~

-

Laatje verrassen
I
doorpresentaties
overonderandere:

- mobielemedia. teambuilding. leesgedrag. budgetteren.crossmediaalpubliceren
,

nuz.nl

. IPTV . lulu.com. digitaalbladeren.web2.0. zoekmachinemarketing.
paD
contentcreatie.luisterboeken. UMTS . netwerken.
mediamensen.nl

MEDIA FACTS
~

media~mensen

ZAAL'
Uitge\ten

met mobiele media

~urens Rutten(Momac)

Teambuikjlng:
missta~ enmis\oersta~

AndeIeu~
wiNenmet ~
me(Ia eenaarmekkeIijke
extraInkomstenbronaan~.
In dezesessiezet Laurens~
de belangrijkstezakenop rij bij het ultge\oenmet roobieIemedia.

-

Pauze

Pauze

-11.55 uur

Zoekmachlnemarketing
enu~

Altijd geld ~r:
blaaeiimakers

10.45uur 11.30 uur

KeesjanDeelstra(Intereffect.axn)
GoogIeen uitge\lefSstaannu nogge~1d tegen~ elkaar.Hoe
nu GoogIeten ~Ie
van uw u~rij
te gebruiken?Naast
een ~
in de natuuriijkeranking('Orsank:sealth1iser cxJkde
mogelijkheid~ het plaatsenvan ad\oertentIes
tPaid Sealth1cwn
m &e'JOnden
te ~n.
KeesjanDeelstralegt uit tKJeu SI.xeswI
eenooRnezoekmachl~arketing campagneopzet.

10.00 uur -10.45 u

SarahleeKetner
(VOB/Boekacademle)

Eenteambulkjlngstraject~nt vaak~j machteIooshekj.
Het lukt de manasermaarniet om de mensenop zijn eiland
te latensamenwerkenin de archipel(-uitge\leriJ).Dushet
team gaatop training.Het reultaat naenkeledagenziet er
leukuit, maardevraagis:zijn de resultatenook~k
~rbeterd1 Eenpresentatie~ drieg~ miS\leBtandenin
teambuiklingstrajecten.

\Wr sommige u~
zalde Inzetvan mobielemedia~I
dienen als <XIdefsteuning van be5QarMteprint. en webtIteIs.

11.30 uur

ZAAL 2

10.45uur - 11.)0L

budgetteren

n.)O uur
uur -- ft.55
n.ss u
UU
ft.30

en begroten voor

Too Hoogland (AldiPfess)

Zijngeldzaken
leuk?Demeesteu~
enbladenmakers
vindenvannlel ~ ~ mln~
gaathetover
het~~
tussengeld~
enhet~
vande
geIdstIt1men. Als het je lukt de kosten te beheersen.1nxI je

u~

geldCMfomdedingente ~

Too Hoogland, O*f

~ edrtleukzijn.

Rnarw:ial0frKer bij AldiPfess en docent

financiële
cursussen
~ bladenmakers
van~

~

~malen uit de praktijk waarmee je je WJOrdeeIkunt ckJen.

'~.O5uur . '~.45 uur

roo casestudie: Vantoen.nu
PartkkSchreuder(PCMAlgemeneBoeir2n)

Help zejatt:en m'n content!!
FredvanDijk(~rds f-k)me)

12.05
12.05uur
uur -12.45
-12.45uu
uur

MichIeI van Gaaien (ilse Media I NU.nl)
POO heeft zich de afgekJPenjaren cw1twIkkeidvan een nieuwe
technologie tot een ~Ie uitgeefstratesle. Aan de haoo van het
nieuwe Inltlatlef'Vantoen.nu' wordt IkJOrde ogen van een

~
~
naarhet getIeIe100 proces.Met
JWaktijk\«l.1Jeekieti
vanhetopzrttenvandit project~
o.a.aan00d:business~Ien,
autoo1atisering.
titel selectie,
rechten,marketingen samenwertingmet partners.
12.45 uur

-14.00 uur

14.00 uur -14.25 uur

Het is een niet te stuiten ontwikkeling: contentsyndication.

Steeds
meerpartijenindemarkthalenhun~

waardeuit het herdistrllxJeren
van inbrnatie .wrschillende
bronnen.DezepartijenbehalenSIKcessen
met informatieselec
- ..
ties die eenuitge..-ef
alleenniet kanhalen.In dezepresentatie
van NU z. het initiatief van l!seMediaen ~rdst-kJme.1eert u
hoeuw organisatiehaar~
kandoentbx aante sluiten.

~

-

POD LuIu.a)C'n

12.45

uur

-14.00

uur

14-00 uur - 14.25
uur

Mathljs Suldman (Lulu.axn)

Contentcreatie: "tt's easy nat simpte"
ReinoutLem~ (Deltasolutions)

Voor"creatie\;en"
diehuneigenkIeewillenu~
en~
isernuooklulu.oom.De
in2002inde~gestarteprintondemaooNfancler richtzId1met~ledig opintemetgebaseerde
autDmatIsdIe
diensten
ophetlJJIwJef
start~
u~

Eenredactie
vankm oftijd5d1riftkanuitslu~
multlmedlaal~
indiendeaeatieendlstrilutlevan
multimediale
oontentwnediggeïntegreerd
~
inde
bestaande~.
Techniek
isdaa~j slechts
eenhulpmiddel,

en \-erkgpenvan boeken.n.J2Iek.videoof cMsitalebe5t3'*n.
Eenwezenlijkanderemarkt dan die waar"traditkwlele"uitge\tefS
zichop richten.Luluisdanook \/ee!minderconcune~oo\OOI'
traditD1eleu~
dan In eersteinstantielijkt.

rI(X)Ïteen~ op zkh. Reinout~per5 IKht in dezesessiehet
hoe.wat en ~
toe ~ de IXKIWvaneenmultlmeciale
workflc7N.
HIJdoet dat aande handvan praktij~
als
UbeileRadio,M1VUserGeneratedContent,ANPSlideshowen
VIdiGO (TV studio).

Ptatfofm
Platformtor
tor Publishers
Publishers

DigitaalBladeren

Bij\-eeIkIeI~ u~
van (nkhe)tljdsd1r1ftenliepende
laatste;alen de ir~ -.D~ uit de ~ï
~-. ~llêJï en advertenties
terug.DeprocklctiekostenDil sIed1tte ~~~
en de klant
\Wrdt veeleisender.And~KM seeft aande hafwjvan actuele
casesinzid1tin nieuwepef5pect1~n wor ~ltaaMrbetering.

Nieuwewrdienmodellen,bereikvan ~
atKW1~ ~
advertentieinkomstenen groterecirculatievia emailen ~bsite met DlgitaalBIaderen:
de ~natie
vantr «iJî'~ ~ druk~rk met i~
mogelijkheden.SpeciaalWXKu~
heeft DIgItaalBladeren
E-MagazI~ Het E-Magazi~ J*tbm Is
geoptimaliseerd\'OOrdedigitaal publicatievan magazines.

5.00 uur - '5.45 uur

Pauze

PaIR

15.00 uur -15.45 UUI

5.45 uur - ,6.45 uur

Bladen in Rc*terdam (NUV)

Product of Promotie?

15.45uur - 16.45uu

het~

n.a.v.de ~se Papier2006,de prijsvan MediaFacts~ de
~
printcampagne~ printmedla.1nhet fa1eI de
marketeersRalphSaul(SanomaMen'sMagazines).
WlilemJan
Makklnga(NRC.Next)
enWIm Bouterse(AmereVandaag).ZIJ
gaanonderIekRngwn PletHeInGons(JournalistMedIaFacts)
in discussiemet ~,IêI,~~
uit de ~se Papier-jury.
Daamabekendmakingvande winnaaren uitreikingvande
PIessePapier2006,doorju~er
SikkeBakker.

'4.35 uur - '5.00 uur

a_-'__u__"_ra
~
\
Andre Knol (GEA adviesgroep)

u~~
organiseert
s..1999 ~
DeWerkgroepEdlxatievandeGroep~bNekstljdsd1r1ften
van
haarledenzeskeerperjaar bijeenkomstenwaaractuele
het NederlandsU~oooo
organiseertsinds1999~
onderwerpen~nnen detljdschrlftultge'ooerij
\'-Qden besproken.
haarledenzeskeerperjaar bijeenkomstenwaar actuele
CenbaaItijdensdezed~-YLê
Onteractle'Je)
bijeenkomsten
~
lMnnendetljdsd1rtftu~j
\Wfden besproken.
staat het optredenvanéénd iï~~
promlnelë ~Iega'S die
Centraaltijdensdezr;drukbezr:~~ (I~)
~jeenkomsten
iets Inspirerends
te ~ien
~
~ het~.
staat het optredenvanéénof meerdere~Inente cdiega'sdie
ietsinspirerendste \lertellenhebben~r het vakgebied.

'4.35 uur - '5.00 UUI

ZAAL4

ZAAL 3
'.00 uur

-10.45 uur

Een~lIende
losse~rkoop.

'oIerpakkingleidt tot een extra hoge

10.00 uur

Wie leest wat en tot waar?

-10.45 uur

Theo Dersjant (Media,lizef)

Hans Hazes (HlS Concepts)
Insteek is cxn een CM!rZk:htte tonen van wat allemaal mogeijk is
met out of the IK* denken. Het begin Is natuurlijk het magazine
zelf (de inhoud) . daar draalt het allemaal om en een \'erpakkfng
een bijzaaL Wel een belangrijke bijzaak, omdat het er '«XII' moet

~

datde~

aandacht
krip '«XII'hetrnagazR.

~
techniekenmakendiepgaand~
mogelijk.~
Medla)izerweet eenredactiena het uitkomen
vande krantwelk artikeldoor ~Ike lezertot waar Isgelezen.
Een~rgelijk vande gemiddelde'leesscores'
vanafzonderlijke
redacteurenIsnu mogelijk.lftsquote en lezersqtIOte
kunnen
dusomhoog!Endaarmeede ~ndlng met OP:klant.

-

10.45uur 11.30 uur
./

".30 uur -'1.55 uur

Î

Jan-Peter1]epkema

/'
,

Succesvolonllneuitgeven;de do'sen don'ts

Crossmediapu~k:eren
(Penthion

AshjaBos~

1'1')

Er zijn tegenwoordig "~dE.-e manieren om een boodschap CMr
te bIengen ~ de lezers van ~jke
en legk)nale bladen.
EerMX.lig en ~~-jt)aar
dezelfde mntent ~~
naar
~iIende
'n~'
media ~
de stal.taard. Daarnaast
bieden deze nie~
media kanalen meer mogeHjkheden ten
aanzien van de Interactie met de lezers en de aan~lng
van
'vrije content'. Jan-PeterTjepkema geeft een toelichting ~ de

"

mogelijkheden
*' aossmedia
pu~~

(U~rij

ScalaBV)

11.30 uur -11.55 uur

Eenjaar na dato ~Ikt AshjaBostXXIm.
ma~
manager
~j Uttge\terIjScala,tenJg~ de valkuilenmaarcc*.~ de~
~
die de ultge\lerljistegengekomenbij het Intregaal
onUne zetten van haar bladen. Tevensgaat ze tijdens deze pre--

sentatIein ~ de toeanstmogeiijkheden vananUneuit~
en geeft ~ ~ ~ afxIere~
denkenOierdit thema.

met~

Digitaled~pomp

Gerard Driehuls (Dagblad Tubantia/Twentsche

WebTV,wat kan je ermee en wat ~ien
CCKJrant BV)

je ermee?

Nafta/ieHershIer(Noterik)

Martha Riemsma(kDni,*,ijkeV~-a)
Het succeswlleOOnd
genootsdIaptussenjot.naRstenen bu~
.a de digitaledorps~p vande~
CCKJrant
Tubantia
lemrswranderdeinjournalisten,dekrant~rbeterdeen nieuwe
samentlans~rde
in de gemeenschap.
Nu de adtIerteefder
oog.

Het bekijkenvantv via internet IsInmkldelsde gev.oonstezaak
vandewereki.U~
vantraditionelemediastartenWebTV
op basisvan bestaandetiteIs.~~~~~
~
daar
beIangsteIlngIQ)!' on.Iat op i1temet kljker5beterkje,-;tif~baarzijn en oollnevideon~~ Intelactiemose"jkhedenmet
de kijkerbiedt.Eenworkshoprnet concretepraktljk\4OOrbeelden.Gezamenlijk~n
nieuweWebTVconcepten
bedachtwaarmeegeldkan\Wfden ~~.

12.45 uur -14.00 uur

wndlpauze

lA8.t.--

12.45 uur -14.00 uur

14.00 uur - 14.25 uur

Digitale media: het ~ard van Troje of de reddende
engel \Q)I' uit2everS?

Web2.o in de praktijk: www.mediamensen.nl

14-00 uur -14.25 uur

Jemen Wil~

(NOs Cross media FadIM:ies)

~
~
WIhcxJBtefnJXlCon5&meflte1ged rag
~~
cd snel. ~ deze sessie~
aan ~ hand ~ een
aantal 5hOM:asesuiteer.gezet hoe 'bewegende media', zoals
web-tv, themakanalen, IPTVen mOOIereTV complementair kunnen zijn aan print en omgekeerd. Om een ~p
t~ bereiken
~n te tNnden kan ~ ~
~
wistaan ~
met slechts
één kanaal

In september zoo6 ging http://www.mediamensen.nl van
start: een ~ web 2.0 gebaseerde apassing ~
mensen ~n~ de medlawerek1 Want waa~
alleen schrl~ en lezen
~
web 2.0 als je het ook kunt uitproberen? ZCMr ~ ~
de enige Nederlandse en op een zakelijke martt gerkhte 'user
generated contentslte'.ln deze sessie komen de uitgangspunten. de inspiratlebltM1nen,de bouw. de fouten, de aanpassingen
en de djm aan de orde.

la als 'partner' in uw publicatieproces..

Het nieuwe lezen
MaartenVertxXIm
~km1)

Mart

VMI

der Unden (GrafiData)

kJeen aantal aanspekende ~ -beekk:.ö uit de praktijk MXdt
dukielijk welke ra CT ~
~j het realseren wn uw uitgeefplan~
Het inzetten wn informatietedlnologie in de ~
v.I
XMl, CMs.Wortcfbysyste men en Dtgital Asset Management
helpt uw proces van creatie tot publicatie te stroomlijnen. Het
grijpt In op uw dagelijkse werkzaamheden, maar hoe tW)udtu

~j

.,"
..:::;

Joep Mathijssen (ClIckhere)
Martel Mathijssen (Media BusInessPress)

hethcxidkoel?

Lezenis niet meer~

~...,

14.35 uur

aanpapier.Erwordt al \-eeI

~ nieuwe
producten
~Is multlmed~,

Us"".a
1XIeRrïenlulstertijdschrlften.
En ~

~

mogeIi~
~ ~ aante biedenmalsdownmds,
podcastIng.~ming ~k) of ~reidlng vla UMTS.Maarten
Verboom,directeurvan Dedioon,gaat in op die mogelijkheden.
Wat doet Dedkonhieral in en wat kanhet bedrijf
(www.dedlcon.~ tMerinwu ultsel.lef5:Jetekef-~,1

- 15.00

uur

~

VIde 2c etap
~"

~-.~

L BBar
0

~

~AR

FOODCOUNTER

10 "
H

9 12
8 '3

Bedrijfsnaam

Website adres

A tot Z AbonnementenservIces
Abonnementenland
ClIckhere Interactive
De Redactie
Dedicon
Den Haag Media Groep
Digitaal Bladeren
Drukkerij Giethoorn ten Brink
GEAadviesgroep
Getronlcs Pink Roccade
Gezond Uitgeven!
GrafiData Groep BV
Het Volk Printing
Hexspoor Binderij
HIB Concepts
HollandRldderke~
Howards Home
lcontact

www.atotzet.nl
www.bondis.nl
www.clickhere.nl
www.deredactie.nl
_.dedicon.nl
_.dhmg.nl
_.digitaalbladeren.nl
_.giethoorntenbrlnk.nl
_.gea.nl
--"--.

In2MEDtA

b.v.

Klopotek
letter en Geest
lIones
logIcaCMG
M-real

www.getronics.nl
www.gezonduitgeven.nl
www.grafidata.nl
www.hetwlkprinting.be
www.hexspoor.nl
www.hibconcepts.nl
www.hollandridderkerk.nl
www.howardshome.nl
wwwJcontact.nl
wwwJn2media.nl
www.klopotek.nl
www.letterengeest.nl
www.liones.nl
www.logicacmg.com
www.m-real.nl

Standnummer
40.47
10.11

46
9
49
56
54.55
59
27
36.37
1,2
26
5

sB
24
60,61
30
48
19
6.7
41
15b
32
34.35

