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Via deze e-mail nieuwsbrief wordt u op de hoogte gehouden van de activiteiten van onder 

andere het Platform for publishers. 

 

In deze nieuwsbrief 

- start onderzoek naar online uitgeven binnen branche 

- seminar 'Platform for publishers 2' in het najaar 2006 

- colofon 

 

Start onderzoek naar online uitgeven binnen branche 

Oproep voor deelname aan alle uitgevers via www.onlineuitgeven.nl. 

  

De afgelopen periode zijn enkele uitgevers zoals Uitgeverij Scala BV begonnen met het online 

aanbieden van tijdschriften. Sindsdien is er veel over geschreven in de vakbladen en lijkt er 

veel interesse voor deze nieuwe uitgeefmethode te bestaan. Ook levert dit veel vragen op. 

Uitgeverij Scala BV start een onderzoek onder alle uitgevers van Nederland omtrent online 

uitgeven. Reden voor dit onderzoek is de grote informatiebehoef! te en onwetendheid die de 

uitgeverij bij branchegenoten bespeurt. Met de uitkomsten, die voor alle deelnemers 

beschikbaar komen, bekijkt Uitgeverij Scala BV of er eventueel een breder en dieper 

onderzoek dient te komen over online uitgeven waar de gehele branche wat aan heeft. 

Via www.onlineuitgeven.nl kunnen alle uitgevers hun visie op online uitgeven kenbaar maken. 

 

seminar 'Platform for publishers 2' in het najaar 2006 

Eind november 2006 wordt het seminar 'Platform for publishers 2' georganiseerd. 

Het doel van het seminar is kleine zelfstandige uitgeverijen te helpen met het omgaan en 

oplossen van problemen waarmee zij in de praktijk worden geconfronteerd. Dit wordt bereikt 

door verschillende vormen van kennisoverdracht (informatiemarkt, lezingen, parallelsessies 

met best practices en deskundigen) en veel variatie in het programma.Binnenkort hierover 

meer op www.platformforpublishers.nl; wij houden u op de hoogte... 

 

Colofon 

Deze nieuwsbrief is een uitgave van het Platform for publishers. Het Platform is een initiatief 

van het Bedrijfsfonds voor de Pers en GEA adviesgroep. 

Reacties kunt u richten aan: 

GEA adviesgroep bv 

Stationsplein 28 

1382 AD Weesp 

T: 0294 - 41 09 19 

F: 0294 - 41 50 71 

 

   
 


