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10.15 - 10.45 GaD VERDIENEN MET MULTIMEDIA

r... ~~. ~ bf LkNIBS
Wat . een ~ slJalegie? U - allerlei IXItWikkelilgen ~ ~. sms.

pda'S, etc. U vraagt lidi af of u k1bmatle via deze kan_n moet g&81 .n~n.

Conalrrentie uit OOVeIW8:hte hoeken sINkt de ~ ~. U weet dat u nQt

verni~. maar succes . niet gegal8r-'ee1d. Een MIIks~ als WInning up voor

een Media Facts Training over cIt onderwerp. Met tien praktische uilgeeftips.

DE BACK-OFFICE SU ADVERTENTIES EN ABONNEMENTEN

Fm ~. ,..., /Jf -- "-gem8nt
khtIien li!gevers nemen deel Mn de med~chmark ~ van

Magoos (_.m~.nI). 0. ~Iijking van hoo aboonementen- en

adveJtentieve~~ kunnen zij /Mln kwaliteit, prockJctiviteit en

efficiên\le wrbeteren. En lMII*n ze locus op de valk verguisde beckoffM:es.

klitiatiefnemer FnwIk Versloot vertelt over het hoe en waarom van dit V8IgeIijkilgs-

en V8rb8tBringsinm..nent

HOE WIN JE HET GEVEatT OM JE DIGITALE DOELGROEP?

.o.'1..-fs. ~., PIi1IrI*Jg .,."., T&1r.qy

HIrIS~. ~ ~ en -- advis8ur bij Total ;".mBt BV

Printui1gevers kIpen het gevaar overruled te WIJden door nieuwe corx:urr8I1tII1

in de cMlllkJnl~1a. la krijgen ze de regie weer ~ in ~n

intemelomgeving? Joost Heessels onIwIkk*e, ~ nieuW pnMkJct: Blogbiad . Rood

de basisversie (WWN.bkJgbIad.nInvm) zette hij een beCWIJf qJ, PIT, dat u~

hetpt de .. over de ccxnmunicalie in hun m.-klgegment - WIlg te ~en.

Samen met H- Rosenkamp zet HeesseIs zijn visie qJ dit oo~ uiteen.

12..w-14.00 LUNCH

VAN UITGEVEN NAAR INNEMEN: UITGEEFMERKEN

&WkI- LUf/, Marketeer on a Afission

14.00-15.00

In een _ie van 60 minuten neemt Efwin van lil! de deelnenws "* ~ een

interactiew reis door het wlMderende mecI8I81dschap. Hij laat zien weI<e

Iq8l8rmi;1 ootwikkelilg er ga81de is, wat cl! be\ekant voor malketing van

uitgeeltitels, maar ook VOfK de merken die adverteren. EIII sessie ~ visie,

enUlOOsiasme en VOO(aJ veel praktische kleeën! Efwin van lun, ~aarn voor

Mensmerk.nl (WWII.mensmerk.nQ, is 8Jteur VM het INJek 'Van Mas8amerk naar

Mensmerk' dat een I1OO1lnat1e kreeg voor de m8k8tingllteratlAJlJ)rijs.

, 15.30 THEEPAUZE

SEMANnSCHE SYSTEMEN EN DE TOEKOMST VAN UW CONTENT

G-.MI' ~ 6mb-.dI/I ~ dB ... (WIdI8d bf .. lkJIa1wJ MI

~-~~.
Welke ra gaan semantische systemen en sI81daarden, zoals ROf en T~

Maps. spelen in het 1iIgeefIWIK:es? Een i1tnxkIctie over XML ~ en de stand

van zaken rond de XML standaard. 0'* Ik:ht Hoprm~ a wat er zo8 ~ ~

COIgesdag van XML ~lMd, 29 _bef a.s., gepresenteefd gaat ~en.

15.30-16.30

BORRa (AangebcMl-.lXKx C«eIio Printlng)ta.--17'"

ZAAL 4 Persruimte

GADGETS & WlDGETS: KIEZEN VOOR SUCCES

CdIn ~. senkN' .t-.Jr bij n. Bf*IgI /xI8IIM ~

Een selllilar over gadgets & wklgets in de e~ van het uitgeven. Maar ~

over kiezen lis s.-I.:tDr I.-rd op de IMovatielnll1itll' 2007) en gMgets

& widgets als dwa'9"il*lel om ~ keuzes te kIMnen. Met de i~ment

centraal. Alles ~ van ~ prak1ijkvocwbeeklen.11I8 Bridge

(W'INI.thebridge.~ . actief in .- busiooss development, maJ1<e4ing en

(lnfonna1ie)t8Chn-*'9ie .

10.15 - 10.45

STIMULEREN VAN INNOVATIE IN DE PERS

Loo ~. fIIfCtBIIrwr 11ft sam-.~ -- ,. fIWs
AINt8 KIwi. ~t rwr GEA

In ~ lcacMr van zijn lXKIe1Z111b1B8 wrteende het ~ voor de

PeIS 8n GEAAdvieegroep op.-&I;ht ~ een InIerzook rmw nielMe k81srIJ<e

~. mogelijkheden .. ~ ~ het gMIi8d van de disbibutie en

'- ~ van kleine bladen. kt deze ~SSIe worden de o,..~

gepr-.8erd. Een van de mogelijke ~1ossI~en is ~ de

lXKIeflOeI\8IS een onli1e ve~l.

ONlINE UITGEVEN: DE VOLGENDE STAP

As/P 80BJXJ0m-Fetvaciyan. marketkIg lNtec1Bur ~ u;tgMrlj Scala 8V

Ashja Bosboom is inmk1dels een goeroe op het gebied van mine uitgeven. Ze

pul uil een ruime eigen ervarR1g. Haar uitgeverij Scala (_.ljIgeverijscala.

nl) geeft met ~ Media (_.mCMIemmedia.nI) als eeIsIe haar bladen ~

pOOt 6n OIjIIe uil. 0«* hun vakblad . nu mijne. met ~ 8I.t8re ~. Er

ziJn veel ~HJkheden: IWOOHng betrekt je lezeIS actief bij je bIMIen, je

intefac1eert met ze én lezers blijven langer 81M1111ee. Ha.- praktijkervaringen ~

AsI1a enthousiast toe.

VAN MORGEN

STRATEG1SOf SAMENWERKEN

CàWn Oe!'s, ~ van de ~ Bladwijzer

kI deze inlenM;tieve lezing legt Ca1Iien Deys de ~stplanren VOO deze jonge

vere~ing BIadwijZ8f VfXX. De aanwezigen k!1g8f1 hierbij uitgebreid gelegenheid

hun visie ~ ~ smnenwel1<ing en gemme. aanpak van knetpunmn

k.mear te maken. Tevem woIdt een DppenpiM met nieuwe al\8matieven YfXK

cIs1JtJutIe en ~ vel1<oop g8prMenteerd.

MEDIA FACTS TRAINING

Nadere infonnatie y~gt (zie www,lri1geefdag,nl)

14.35-15..

THEEPAUZE15.00 - 11;.wJ

BlADEN IN ROTTERDAM

DeiezeraJsrsdBCteur

15.30-16.30

Discussiebijeenkllnst VM . Groep Publi~jdschriflen van hel Nart8KIs

U~. Ot* bij publieksbladen krijgt .lezer steû meer invkled ~ de

redactklnete inlnJd. De site Zoom. nI is geheel geoouwd op user geI*8t8d CCI1teI1t.

Het opk1~ NIeuw R«tBráam CM'ganiseeft workshops voor IeZelS die met .

redBCtle het blad willen m8<en. Twee cases, twee verf1alen. De SPl9kers: RBmtXJ de

Graat; IMXJfdredacI8IK VM Zoom.nl, en (ooder voorbehotxl) Mieke van der LifKJefI,

h~redacteur van Nieuw Rotterdam.

18"w}-17.~ BORREL ~ dIXIr CcnIIo ,...


