Inspiratie Event 2022

‘Hoe blijft uw
uitgeverij
Future Proof’
13 oktober 2022 van 15:00-18:15 uur
Museum Beeld & Geluid, Hilversum

De toekomst van uitgeverijen is onzeker; corona,
winkelsluitingen, ontlezing, digitalisering, gestegen kosten...
Hoe staat úw uitgeverij er voor? Bent u klaar voor de toekomst?
Overheersen bij u de bedreigingen of de kansen?
S.P. Abonneeservice organiseert op 13 oktober in museum ‘Beeld en Geluid’ in
Hilversum een Inspiratie-Event over dit thema. Met interessante sprekers, die
vertellen wat zij voor hun uitgeverij hebben gedaan om ‘future proof’ te blijven.
S.P. Abonneeservice vertelt hoe zij hun dienstverlening laten aansluiten bij al deze
ontwikkelingen. Er is een informatiemarkt en een borrel na aﬂoop. Toegang is gratis,
alleen even aanmelden.
Programma
15.00 – 15.15
15.15 – 15.20
15.20 – 15.30
15.30 – 15.50
15.50 – 16.20
16.20 – 16.40
16.40 – 17.10
17.10 – 17.15
17.15 – 18.15

inloop en ontvangst
welkom door Frans Lems, directeur S.P. Abonneeservice
toelichting sprekers en stelling door Tom van ’t Hek
‘Abonnee Self Service App’, door Marc Dierikx
‘Adformatie / Sijthoff Media Group - future proof’, door
Willem Sijthoff
‘Integrated Website’, door Marc Dierikx
‘Smaak van Italië – future proof’, door Marcel Molenbeek
take aways &, afsluiting door Tom van ’t Hek
borrel

NB. tijdens elke presentatie is uiteraard gelegenheid tot stellen van vragen
Marc Dierkx is hoofd automatisering van S.P. Abonneeservice. Hij vertelt graag over
zijn passie: ervoor zorgen dat de software van S.P. Abonneeservice vernieuwend is
en blijft.
Tom van ’t Hek is een Nederlands voormalig tophockeyer die in zijn carrière 221
interlands speelde. Na zijn hockeycarrière werd hij radiopresentator en is hij
regelmatig gastspreker.
Marcel Molenbeek is directeur van uitgeverij DSV Media en uitgever van ‘Smaak
van Italïe’ en bestuurslid van de Italiaanse Kamer van Koophandel voor Nederland.
Willem Sijthoff is een Nederlandse mediaondernemer en jurylid van het
TV-programma ‘Dragon’s Den’. Hij is directeur van Sijthoff Media met bekende
titels als Adformatie, Binnenlands Bestuur, AG-connect.

S.P. Abonneeservice
A. van Leeuwenhoekweg 34
2408 AN Alphen a/d Rijn
T: 0172 476085
E: frans@spabonneeservice.nl
www.spabonneeservice.nl

13 oktober 2022 van 15.00 – 18.15
Museum Beeld & Geluid
Media Parkboulevard 1, 1217 WE Hilversum
Parkeergarage onder het museum
Het Mediapark heeft een eigen NS station, Hilversum Media Park
Meer informatie op: spabonneeservice.nl
Scan de QR-code om u aan te melden

