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niet kunnenzien. In hetschapterechtko-

VCMX'kleinere

men is één ding, de zichtbaarheid is

aan GEA~

vooral voor de kleinere titels een andere
zaak. Ya.-ar dat een initiatief als de
njdschrlftenladder - tweewekelijkse
verschijning - is ontstaan waarop plaats

om de kansenen mogelijkhedenIn kaart

Ultgeefdagal toegelicht,Is deontwikkeling 81 een virtueel sctIap met ., ~IImlteerdaantal titels. Daarkan ad< e-

te ~
wat betreft de k)Sseverkoop.
GEAis daar een jaartje mee bezig ge-

commerceuitvoor1komenvian\k:ro
payments.
dusdethuisbezorging
van

weest. Het ooderzoekbeslII1d uit desk
research,aangevuldmet interviews. De

kISsenum~.

axapt ~ttIng
en aanbeYeUngen
werden onlangsgetoetst lkXK'mkldel van

titels, die meegaanmet de bestllliIg. Het

een rondetafelconferentiemet "ketenspeIersW,bestaandeuit een aantal uitgevers,
het NW, Bladwijzer(de verenigingvan

verder uitgewer1den ondemM:ht De

zelfstandige,kleine tRtgevertjen)en vertegenwoordigersuit de distributiesector.De

plaatsvinden.

is voor zo'n 180 tijdschriften. Met 004<.
eenelektronische
variantdie meerruimte biedt en die uiteraard actueler kan
zijn. De ladder beoogt niet alleen de
kIsse verkoop te stimuleren, maar 004<.
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de abonnementenverkoop.tegen de
laagste prijs in de maM, een zetje te

geven.

het StlmuJertngsbx1svoor de Pers

belangrijksteen meest vemleuweMe
aanbeveling.door GEA-projectieiderAn-

Steeds meer titels, steeds meer congestie op het schap en steeds meer
consumentendie door de bomen het bos

maakt zk:h z«gen over de mogelijkheden
in de losse verkoop,met name uiteraard
titels.

Daar is de opdracht

uitvoong e!«Inen
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nl, maar die heeft maar een stuk of 40
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finale pres8frtatievan de 0nderzoeksresultaten gaat eind februarl/beginmaart

SCALAAAN DIGITALETOEPASSINGEN
. Demarketing
directeur
van uitgeverij

Scala, A!IIja BoslxXJm, vertelt

graag alles over online uitgevenen ze deed dat opnieuwtijdens MedIa
FtN;ts'Natkxlale ungeBfdag,15 ~
j.l. in~.
Scala is zo
langzamerhand een soort Icoon geworden:de uitgeverij die een opvallend geslaagdesyntheseheeft ~
tussen de IWintuitgavenen de
digitale wereld. Sinds 2005 worden alle vier de titels digitaal uitgegeven. Daar bleef het niet bij. Er kwam ~ een cootent mlrlageln6fltsysteem in nauwe samenwerkingmet Modem Media en wat betreft

de~rijfs- enackniristJ'atieve
~

werden
allesystemen

geïntegreerd
en stateof theart geautomatiseerdmet ondersteuning
vansoftwarebedrijf 5«IKJ it
Hoekomt het dat Scala zo vooroploopt,Is een terechte vraag. Het
antWO(Wd
is te vinden in een romblnatle van factoren. Op de eerste

~

is Scalaeenkleineuitge\'erij
(20m~).

Dan~
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V8IYspecial interest titels uitgegevenals Luister (klassiekemuziek),
Ral1**'Yen

0igJtaJ1Iovie, alsmede fIB(ja 0etaH(B28).Al die U8Is

lenenzk:hmeerdanuitstekend
voordigitale toepassingen.
Ende
leidiIg slaat ~
VfXWde techookJgischeontw*keIjngen. L&5tlMJt
not least in het familiebedrijf van vader en dochter BosboomIs natuur1ijksneUebesluitvormingmogelijk en dat gebeurt dan ook. WIede
webslte bezoekt(www.scalaultgeverij.nl)komt tot de ontdekkingdat
dEI~io
~ consultanCYomvat Waarvanacre. (HS)
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