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" I ~ - Laat je verrassen door presentaties over onder andere:

- mobiele media. teambuilding. leesgedrag. budgetteren. crossmediaal publiceren
, nuz.nl . IPTV . lulu.com . digitaal bladeren. web 2.0 . zoekmachinemarketing. paD

contentcreatie. luisterboeken. UMTS . netwerken. mediamensen.nl
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ZAAL'
Uitge\ten met mobiele media
~urens Rutten (Momac)

\Wr sommige u~ zal de Inzet van mobiele media ~I
dienen als <XIdefsteuning van be5QarMte print. en webtIteIs.
AndeIe u~ wiNen met ~ me(Ia een aarmekkeIijke
extra Inkomstenbron aan~. In deze sessie zet Laurens ~
de belangrijkste zaken op rij bij het ultge\oen met roobieIe media.

10.45 uur - 11.30 uur Pauze

Zoekmachlnemarketing en u~
Keesjan Deelstra (Intereffect.axn)

GoogIe en uitge\lefS staan nu nog ge~1d tegen ~ elkaar. Hoe
nu GoogIe ten ~Ie van uw u~rij te gebruiken? Naast
een ~ in de natuuriijke ranking ('Orsank: sealth1 is er cxJk de
mogelijkheid ~ het plaatsen van ad\oertentIes tPaid Sealth1 cwn
m &e'JOnden te ~n. Keesjan Deelstra legt uit tKJe u SI.xeswI
een ooRne zoekmachl~arketing campagne opzet.

11.30 uur - 11.55 uur

roo case studie: Vantoen.nu
Partkk Schreuder (PCM Algemene Boeir2n)

'~.O5 uur . '~.45 uur

POO heeft zich de afgekJPen jaren cw1twIkkeid van een nieuwe
technologie tot een ~Ie uitgeefstratesle. Aan de haoo van het
nieuwe Inltlatlef'Vantoen.nu' wordt IkJOr de ogen van een
~ ~ naar het getIeIe 100 proces. Met
JWaktijk\«l.1Jeekieti van het opzrtten van dit project ~
o.a. aan 00d: business ~Ien, autoo1atisering. titel selectie,
rechten, marketing en samenwerting met partners.

12.45 uur - 14.00 uur

14.00 uur -14.25 uur POD - LuIu.a)C'n

Mathljs Suldman (Lulu.axn)

Voor "creatie\;en" die hun eigen kIee willen u~ en ~ Een redactie van km of tijd5d1rift kan uitslu~
is er nu ook lulu.oom.De in 2002 in de~gestarte print on de- multlmedlaal~ indien de aeatie en dlstrilutlevan
maoo Nfancler richt zId1 met ~ledig op intemet gebaseerde multimediale oontent wnedig geïntegreerd ~ in de
autDmatIsdIe diensten op het lJJIwJef start~ u~ bestaande~. Techniek is daa~j slechts een hulpmiddel,
en \-erkgpen van boeken. n.J2Iek. video of cMsitale be5t3'*n. rI(X)Ït een ~ op zkh. Reinout ~per5 IKht in deze sessie het
Een wezenlijk andere markt dan die waar "traditkwlele" uitge\tefS hoe. wat en ~ toe ~ de IXKIW van een multlmeciale
zich op richten. Lulu is dan ook \/ee! minder concune~oo \OOI' workflc7N. HIJ doet dat aan de hand van praktij~ als
traditD1ele u~ dan In eerste instantie lijkt. Ubeile Radio, M1V User Generated Content, ANP Slideshow en

VIdiGO (TV studio).

Ptatfofm tor Publishers Digitaal Bladeren
a_-'__u__"_ra ~ \Platform tor Publishers
Andre Knol (GEA adviesgroep)

'4.35 uur - '5.00 uur

Bij \-eeI kIeI~ u~ van (nkhe) tljdsd1r1ften liepen de
laatste ;alen de ir~ -. D~ uit de ~ï ~-. ~llêJï en advertenties
terug. Deprocklctie kosten Dil sIed1t te ~~~ en de klant
\Wrdt veeleisender.And~ KM seeft aan de hafwj van actuele
cases inzid1t in nieuwe pef5pect1~n wor ~ltaaMrbetering.

Pauze

Bladen in Rc*terdam (NUV)

5.00 uur - '5.45 uur

5.45 uur - ,6.45 uur

het ~ u~~ organiseert s..1999 ~ n.a.v. de ~se Papier 2006, de prijs van Media Facts ~ de
haar leden zes keer per jaar bijeenkomsten waar actuele ~ printcampagne ~ printmedla.1n het fa1eI de
onderwerpen ~nnen de tljdschrlftultge'ooerij \'-Qden besproken. marketeers Ralph Saul (Sanoma Men's Magazines). Wlilem Jan
CenbaaI tijdens deze d~-YLê Onteractle'Je) bijeenkomsten Makklnga (NRC.Next) en WIm Bouterse (Amere Vandaag). ZIJ
staat het optreden van één d iï~~ promlnelë ~Iega'S die gaan onder IekRng wn Plet HeIn Gons (Journalist MedIa Facts)
iets Inspirerends te ~ien ~ ~ het~. in discussie met ~,IêI,~~ uit de ~se Papier-jury.

Daama bekendmaking van de winnaar en uitreiking van de
PIesse Papier 2006, door ju~er Sikke Bakker.

De Werkgroep Edlxatie van de Groep ~bNekstljdsd1r1ften van
het Nederlands U~oooo organiseert sinds 1999 ~
haar leden zes keer per jaar bijeenkomsten waar actuele
~ lMnnen de tljdsd1rtftu~j \Wfden besproken.
Centraal tijdens dezr; drukbezr: ~~ (I~) ~jeenkomsten
staat het optreden van één of meerdere ~Inente cdiega's die
iets inspirerends te \lertellen hebben ~r het vakgebied.

ZAAL 2
Teambuikjlng: missta~ en mis\oersta~
Sarah lee Ketner (VOB/Boekacademle)

Een teambulkjlngstraject ~nt vaak ~j machteIooshekj.
Het lukt de manaser maar niet om de mensen op zijn eiland
te laten samenwerken in de archipel (-uitge\leriJ). Dus het
team gaat op training. Het reultaat na enkele dagen ziet er
leuk uit, maar de vraag is: zijn de resultaten ook ~k
~rbeterd1 Een presentatie ~ drie g~ miS\leBtanden in
teambuiklingstrajecten.

Pauze

10.00 uur -10.45 u

10.45 uur - 11.)0 L

Altijd geld ~r: budgetteren en begroten voor ft.30 uur - ft.55 u
blaaeiimakers
Too Hoogland (AldiPfess)

Zijn geldzaken leuk? De meeste u~ en bladen-
makers vinden van nlel ~ ~ mln~ gaat het over
het ~~ tussen geld ~ en het ~ van de
geIdstIt1men. Als het je lukt de kosten te beheersen.1nxI je
u~ geld CMf om de dingen te ~ ~ edrt leuk zijn.
Too Hoogland, O*f Rnarw:ial 0frKer bij AldiPfess en docent
financiële cursussen ~ bladenmakers van ~ ~
~malen uit de praktijk waarmee je je WJOrdeeI kunt ckJen.

Help ze jatt:en m'n content!! 12.05 uur -12.45 uu
Fred van Dijk (~rds f-k)me)
MichIeI van Gaaien (ilse Media I NU.nl)

Het is een niet te stuiten ontwikkeling: contentsyndication.
Steeds meer partijen in de markt halen hun ~
waarde uit het herdistrllxJeren van inbrnatie .wrschillende
bronnen. Deze partijen behalen SIKcessen met informatieselec - ..

ties die een uitge..-ef alleen niet kan halen. In deze presentatie
van NU z. het initiatief van l!se Media en ~rdst-kJme.1eert u
hoe uw organisatie haar ~ kan doen tbx aan te sluiten.

~ 12.45 uur -14.00 uur

Contentcreatie: "tt's easy nat simpte" 14-00 uur - 14.25 uur
Reinout Lem~ (Deltasolutions)

n.)O uur - n.ss UU

12.05 uur -12.45 uur

'4.35 uur - '5.00 UUI

Nieuwe wrdienmodellen, bereik van ~ atKW1~ ~
advertentie inkomsten en grotere circulatie via email en ~b-
site met DlgitaalBIaderen: de ~natie van tr «iJî' ~ ~ druk-
~rk met i~ mogelijkheden. Speciaal WXK u~
heeft DIgItaalBladeren E-MagazI~ Het E-Magazi~ J*tbm Is
geoptimaliseerd \'OOr de digitaal publicatie van magazines.

PaIR

Product of Promotie?

15.00 uur -15.45 UUI

15.45 uur - 16.45 uu



ZAAL 3
Een ~lIende 'oIerpakking leidt tot een extra hoge
losse ~rkoop.
Hans Hazes (HlS Concepts)

Insteek is cxn een CM!rZk:ht te 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
~ dat de ~ aandacht krip '«XII' het rnagazR.

'.00 uur - 10.45 uur

./
Î ".30 uur -'1.55 uur

/'
,
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Crossmedia pu~k:eren
Jan-Peter1]epkema (Penthion 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-Peter Tjepkema geeft een toelichting ~ de
mogelijkheden *' aossmedia pu~~ met ~

Digitale d~pomp
Gerard Driehuls (Dagblad Tubantia/Twentsche CCKJrant BV)

Martha Riemsma (kDni,*,ijkeV~-a)

Het succeswlleOOnd genootsdIap tussen jot.naRsten en bu~
.a de digitale dorps~p van de ~ CCKJrant Tubantia
lemrswranderde injournalisten,de krant~rbeterdeen nieuwe
samentlans ~rde in de gemeenschap. Nu de adtIerteefder
oog.

wndlpauze12.45 uur -14.00 uur

14.00 uur - 14.25 uur Digitale media: het ~ard van Troje of de reddende
engel \Q)I' uit2everS?
Jemen Wil~ (NOs Cross media FadIM:ies)

~ ~ WI hcxJB tefnJXlCon5&meflte1ged rag
~~ cd snel. ~ deze sessie ~ aan ~ hand ~ een
aantal 5hOM:ases uiteer.gezet hoe 'bewegende media', zoals
web-tv, themakanalen, I PTV en mOOIere TV complementair kun-
nen zijn aan print en omgekeerd. Om een ~p t~ bereiken
~n te tNnden kan ~ ~ ~ wistaan ~ met slechts
één kanaal

la als 'partner' in uw publicatieproces..
Mart VMI der Unden (GrafiData)

kJ een aantal aanspekende ~ -beekk:.ö uit de praktijk MXdt
dukielijk welke ra CT ~ ~j het realseren wn uw uitgeef-
plan~ 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)udt u
~j het hcxid koel?

.-, "
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ZAAL 4
Wie leest wat en tot waar?
Theo Dersjant (Media,lizef)

10.00 uur - 10.45 uur

~ technieken maken diepgaand ~
mogelijk. ~ Medla)izer weet een redactie na het uitkomen
van de krant welk artikel door ~Ike lezer tot waar Is gelezen.
Een ~rgelijk van de gemiddelde 'leesscores' van afzonderlijke
redacteuren Is nu mogelijk. lftsquote en lezersqtIOte kunnen
dus omhoog! En daarmee de ~ndlng met OP: klant.

10.45 uur - 11.30 uur

Succesvol onllne uitgeven; de do's en don'ts
Ashja Bos~ (U~rij Scala BV)

Een jaar na dato ~Ikt Ashja BostXXIm. ma~ manager
~j Uttge\terIj Scala, tenJg ~ de valkuilen maar cc*. ~ de ~
~ die de ultge\lerlj is tegengekomen bij het Intregaal
onUne zetten van haar bladen. Tevens gaat ze tijdens deze pre--
sentatIe in ~ de toeanstmogeiijkheden van anUne uit~
en geeft ~ ~ ~ afxIere ~ denken Oier dit thema.

11.30 uur -11.55 uur

WebTV, wat kan je ermee en wat ~ien je ermee?
Nafta/ie HershIer (Noterik)

Het bekijken van tv via internet Is Inmkldels de gev.oonste zaak
van de wereki. U~ van traditionele media starten Web TV
op basis van bestaande titeIs.~~~~~ ~ daar
beIangsteIlng IQ)!' on.Iat op i1temet kljker5 beter kje,-;tif~-
baar zijn en oollne video n~~ Intelactiemose"jkheden met
de kijker biedt. Een workshop rnet concrete praktljk\4OOr-
beelden. Gezamenlijk ~n nieuwe Web TV concepten
bedacht waarmee geld kan \Wfden ~~.

lA8.t.--

Web2.o in de praktijk: www.mediamensen.nl
Joep Mathijssen (ClIckhere)
Martel Mathijssen (Media BusIness Press)

12.45 uur -14.00 uur

14-00 uur -14.25 uur

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 uitgangspunt-
en. de inspiratlebltM1nen, de bouw. de fouten, de aanpassingen
en de djm aan de orde.

14.35 uur - 15.00 uurHet nieuwe lezen
Maarten VertxXIm ~km1)

Lezen is niet meer ~ aan papier. Er wordt al \-eeI
~..., ~ nieuwe producten ~Is multlmed~,
Us"".a 1XIeRrï en lulstertijdschrlften. En ~ ~
mogeIi~ ~ ~ aan te bieden mals downmds,
podcastIng. ~ming ~k) of ~reidlng vla UMTS. Maarten
Verboom, directeur van Dedioon, gaat in op die mogelijkheden.
Wat doet Dedkon hier al in en wat kan het bedrijf
(www.dedlcon.~ tMerin wu ultsel.lef5 :Jetekef-~,1



Bedrijfsnaam

A tot Z AbonnementenservIces
Abonnementenland
ClIckhere Interactive
De Redactie
Dedicon
Den Haag Media Groep
Digitaal Bladeren
Drukkerij Giethoorn ten Brink
GEA adviesgroep
Getronlcs Pink Roccade
Gezond Uitgeven!
GrafiData Groep BV
Het Volk Printing
Hexspoor Binderij
HIB Concepts
HollandRldderke~
Howards Home
lcontact
In2MEDtA b.v.

Klopotek
letter en Geest
lIones
logIcaCMG
M-real
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Website adres Standnummer

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

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

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


