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HET ALTERNATIEVE SCHAP

. Steeds meer titels, steeds meer con-

gestie op het schap en steeds meer

consumenten die door de bomen het bos

niet kunnen zien. In het schap terechtko-
men is één ding, de zichtbaarheid is

vooral voor de kleinere titels een andere

zaak. Ya.-ar dat een initiatief als de
njdschrlftenladder - tweewekelijkse

verschijning - is ontstaan waarop plaats

is voor zo'n 180 tijdschriften. Met 004<.

een elektronische variant die meer ruim-

te biedt en die uiteraard actueler kan

zijn. De ladder beoogt niet alleen de

kIsse verkoop te stimuleren, maar 004<.

de abonnementenverkoop. tegen de

laagste prijs in de maM, een zetje te

geven.
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(I SCALA AAN DIGITALE TOEPASSINGEN

. De marketing directeur van uitgeverij Scala, A!IIja BoslxXJm, vertelt

graag alles over online uitgeven en ze deed dat opnieuw tijdens MedIa

FtN;ts' Natkxlale ungeBfdag,15 ~ j.l. in~. Scala is zo

langzamerhand een soort Icoon geworden: de uitgeverij die een opval-

lend geslaagde synthese heeft ~ tussen de IWintuitgaven en de

digitale wereld. Sinds 2005 worden alle vier de titels digitaal uitgege-

ven. Daar bleef het niet bij. Er kwam ~ een cootent mlrlageln6flt-

systeem in nauwe samenwerking met Modem Media en wat betreft

de ~rijfs- en ackniristJ'atieve ~ werden alle systemen
geïntegreerd en state of the art geautomatiseerd met ondersteuning

van softwarebedrijf 5«IKJ it

Hoe komt het dat Scala zo vooroploopt, Is een terechte vraag. Het

antWO(Wd is te vinden in een romblnatle van factoren. Op de eerste
~ is Scala een kleine uitge\'erij (20 m~). Dan ~ er
V8IY special interest titels uitgegeven als Luister (klassieke muziek),

Ral1**'Yen 0igJtaJ 1Iovie, alsmede fIB(ja 0etaH (B28). Al die U8Is

lenen zk:h meer dan uitstekend voor digitale toepassingen. En de
leidiIg slaat ~ VfXW de techookJgische ontw*keIjngen. L&5t lMJt

not least in het familiebedrijf van vader en dochter Bosboom Is na-

tuur1ijk sneUe besluitvorming mogelijk en dat gebeurt dan ook. WIe de
webslte bezoekt (www.scalaultgeverij.nl) komt tot de ontdekking dat
dEI ~io ~ consultanCY omvat Waarvan acre. (HS)

belangrijkste en meest vemleuweMe
aanbeveling. door GEA-projectieider An-

dm KlKJltijdens MedIa Facts' NatkK18Ie

Ultgeefdag al toegelicht, Is de ontwikke-
ling 81 een virtueel sctIap met ., ~-

IImlteerd aantal titels. Daar kan ad< e-

commerceuitvoor1komenvian\k:ro
payments. dus de thuisbezorging van

kISse num~. Een voorbeeld is AIJert.

nl, maar die heeft maar een stuk of 40

titels, die meegaan met de bestllliIg. Het

concept en het verdlenmodel ~ nu

verder uitgewer1d en ondemM:ht De

finale pres8frtatie van de 0nderzoeksre-

sultaten gaat eind februarl/begin maart

plaatsvinden .

~ het StlmuJertngsbx1s voor de Pers

maakt zk:h z«gen over de mogelijkheden

in de losse verkoop, met name uiteraard

VCMX' kleinere titels. Daar is de opdracht

aan GEA ~ uitvoong e!«Inen

om de kansen en mogelijkheden In kaart

te ~ wat betreft de k)Sse verkoop.

GEA is daar een jaartje mee bezig ge-

weest. Het ooderzoek beslII1d uit desk

research, aangevuld met interviews. De

axapt ~ttIng en aanbeYeUngen

werden onlangs getoetst lkXK' mkldel van

een rondetafelconferentie met "ketenspe-

IersW, bestaande uit een aantal uitgevers,

het NW, Bladwijzer (de vereniging van

zelfstandige, kleine tRtgevertjen) en verte-

genwoordigers uit de distributiesector. De
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