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BEACHVOLLEYBALL

3 JULI, BLOEMENDAAL

WWW.MEDIAONTHEBEACH.NL

INTERNAL BRANDING

11 JUNI, ROTTERDAM

WWWEURIB.ORG

ORANGEPITCH

14 JUNI. AMSTERDAM

www.eíseuzrNc.coN4

CREATIVITEITSTECH N I EKEN

14 JUNI, HILVERSUM

HTTP://MEDIA-ACADEMIE.NL

TRAINING OGSM-MEÏHODIEK

15 JUNI, BREUKELEN

WWW. BUSINESSOPENERS.NL

THE CASE 2010

15 JUNI,AMSTERDAM

WWWNIMACONGRES.NL

KI.ANTTEVREDENHEID

15 JUNI,AMSTERDAM

WWW.MOAWEB.NL

WHAT'S ND(T CUSTOMER MEDIA

15 JUNI,AMSTERDAM

WWWWHATSNEXTO2.NL

MWG ARENA

15 JUNI;AMSTERDAM

WWWMWG.NL

www.adÍormatiê.nyevents
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DESIGN IS NEW SCIENCE

13 JUNI, BREDA

Willthe Graphic Designer become a

Software Developer? ls Design the

new Science? Het Graphic Design Mu-

seum zoekttijdens de INFODECODATA

tentoonstelling met een symposium

op 13 juni antwoord op deze vragen.

Datavisualisatie heeft een prominente

plaats veruorven binnen de grafische

vormgeving. Het legt de link tussen

grafische vormgeving, informatica en

wetenschap en helpt onze informatie-

wereld in beeld te brengen. De profes-

sionele designer.zoekt naar een meta-

positie om zijn leidende rol in dit pro-

ces te kunnen blijven spelen.
www.gÍaphicdesignmuseum,com

VPRO KIEST GEEN PARTU

-

T/M DECEMBER, DEN HAAG

De VPR0 Gids liet elf verkiezingsaffi-

ches ontwerpen, als reactie op het

huidige campagnemateriaal, Ze zijn te

zien op de tentoonstelling'De kiezer

verleid? Verkiezingsaffiches N L/ DE'.

Uitgangspunt voor de elf ontwerpery'

illustrators was een interpretatie van

het karaKervan de partijen.
www.muscom.nl
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WK DREAM TEAM

Zes schrijvende journalisten, zes ra-

diomakers, zes fi eugd)televisiema-

kers, vier fotografen en twee multime-

diamakers vormen het DreamTeam

van het projectTwentyTen. De reporta-

ges uitZuid-Afrika die ze maken zijn te

bekij ken op wwwroadto20 1 0.com.

De tv-reportages van het team van de

Afrikaanse jeugdjournaalmakers van

Kids News Network, worden beschik-

baar gesteld aan verschillende net-

werken van jeugdjournaals over heel

de wereld en tv-zenders vooral in Afri-

ka. Alle reportages zullen te zien zijn

op You Tube/ KNN Sport tu be.Twenty

Ten:African Media on the Road to

2010 (and beyond) is een gezamen-

lijk initiatief van World Press Photo,

FreeVoice,Africa Media 0nline en

lokaalmondiaal.
www.roadto2OlO.com
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MERKSPEL

-

De rol van games - videospellen deK
de lading niet helemaal - in branding,

groeit. Maar een jong vakgebied zal

het voorlopig nog wel even blijven, ge-

tuige het relatief magere aanbod in

va kliteratuu r over games en merken.

Bart Hufen doet een duit in het zakje

met een boek dat bij Kluwerverschijnt:

Laat metje merkspelen. Hufen heeft

zelf een merken- en een gamesachter-

grond. Hij is eigenaar (en oprichter)

van BrandNewGame, een bureau voor

digitale merkinteractie, maar daarvoor

was hij onder meer merkstrateeg bij

Crossmarks. ln een verderverleden

werkte hij als productmanager bij lnfo-

grames, de voorlopervan Atari. Hufen

heeft zijn boek onderverdeeld in vier

delen, die weer uiteenvallen in 33

hoofdstukken. Deel 1 en 2 geven een

overzicht van het werkveld. Daarin

wordt gesproken over games (wat is

het?), platforms, genres, stakeholders,

LAAT MET
JE MERK'
SPELEN
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trends en verwachtingen.0ok de doel-

groepen van games passeren de revu.

Marketeers die enigszins op de hoogte

zijn, zullen in die inleidende delen niet

veel nieuws tegenkomen. Dat gaming

iets is van alle leeftijden, weten we in-

middels wel. Deel 3 en 4 zijn urgenter.

'What games can do for brands'(deel

3), gaat in eerste instantie in op PÍo-

duct, Prijs, Personeel, Plaats en Pro-

motie dus. Leuk gevonden van Hufen,

want zo zet hij de v'rjf klassieke marke-

ting P's in het kadervan de mogelijk-

heden van games in marketing. Bij-

voorbeeld, hoe kan de inzetvan

gamesje helpen om personeel te wer-

ven,tetrainen en hoe kunje hetinzet-

ten voor internal branding? Bij de P

van Prijs laat Hufen aan de hand van

casebeschrijvingen verschillende mo-

gelijkheden zien om kortingwegte
geven, c0nsu menten voor'punten' te

laten spelen, of eenvoudigweg voor

prijzen. Bij Promotie heeft Hufen, zoals

te verwachten viel, het meestte mel-

den. Het hoofdstuk laatzich lezen als

een ovez icht van waar de marketing

managervan vandaag uit kan kiezen.

Van product placement in games tot
ingame advertising, van branded con-

tent tot prerolls. Hufen legt goed uit en

geeftveel voorbeelden. ln deel 4 wor-

den alle zaken aan elkaar geknoopt en

geeft de schrijver een model, het zoge-

heten Brand New Playground-model.

Dat heeft ook weer niet zo heel veel

om het lijf, maar Hufen gebruikt het

om een aantal bruikbare waarnemin-

gen aan op te hangen. Heldergeschre-

ven en prettig vormgegeven boekje,

dat kan dienen als introductie en na-

slagwerk.RM

LAAT MEIJE MERK SPELEN/BART HUFEN/

KLUWER/rSBN/978-90-1306-936-

5/€29,95/211 PAGTNAS
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0ntwerp: Jona Rotting (bron: VPR0 Gids)


