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PERSOONLIJKE UITNODIGING VOOR DIRECTIES VAN NUV-BEDRIJVEN 
 
 
 
Graag nodigen wij u persoonlijk uit voor de eerste Executive Meeting van NUV Academy. Het doel 
van NUV Academy Executive Meetings is om eigen inzichten, kennis en ervaringen precompetitief te 
toetsen en te delen met branchegenoten op strategisch niveau. Aan de hand van thema’s die 
samenhangen met innovatie, nieuwe business modellen en/of samenwerking. In een ongedwongen 
interactieve sfeer. Zie voor meer informatie www.nuv.nl / NUV Academy. 
 

NUV Academy Executive Meeting 
 

ONLINE DIALOOG & KLANTFOCUS 
 
De klant in het hart van de uitgeeforganisatie: visie en strategie, organisatie en implementatie, 
meten en metrices, technologie en deskundigheid 
 
Verbeter de klantbetrokkenheid en –tevredenheid in uw organisatie, verhoog ‘traffic’ en conversie 
 
Datum/tijd:  Woensdag 18 september 2013  

15.00 – 19.00 uur; inclusief buffet en borrel 
 
Plaats: NUV Hogehilweg 6, 1101 CC Amsterdam  
 
Inschrijven: klik hier 
  
LET OP: Voor een optimaal resultaat is het aantal deelnemers gemaximeerd tot 25. 

(Aanmeldingen worden behandeld op volgorde van binnenkomst.) 
 
 
 
Indien u deze aankondigingen niet meer wenst te ontvangen, gelieve u af te melden door middel van 
het versturen van een e-mail naar: c.vanEijkelenburg@nuv.nl 
 
  

http://www.nuv.nl/
http://fd8.formdesk.com/nuv/Academy_onlinedialoog_klantfocus_18092013
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HOE HALEN WE ALS UITGEVERS MEER RENDEMENT UIT HET ONLINE KANAAL? 
 
 
 

Hoe kunnen we de behoeften van onze doelgroep beter leren kennen met gebruikmaking van het 
online kanaal? Is het mogelijk om de werkprocessen via het online kanaal te optimaliseren om de 
behoeften van de klant te ontdekken en te vervullen? Op welke terreinen kan inbound marketing 
worden ingezet om de producten, service en dienstverlening te verbeteren. 

In de dagelijkse weerbarstige praktijk wordt de informatie uit het online kanaal niet altijd optimaal 
gebruikt voor het verbeteren van de dienstverlening. Sterker: de de klantfocus van een organisatie 
wordt verstoord door langzame software, versnipperde informatie en/of door medewerkers, 
afdelingen en processen die onderling niet optimaal zijn ingeregeld om de klant centraal stellen. 

Doel bijeenkomst 

In deze interactieve ontmoeting van het Executive Management van NUV-bedrijven staan de 
klantfocus van uw organisatie en corporate customer online data strategieën centraal.  

Samen met online marketing bureau OrangeValley hebben we daarvoor een programma opgesteld. 
Met uw collega’s gaat u in gesprek over de optimalisatie van social customer data binnen uw 
organisatie. U wordt geïnformeerd over relevante online marketing trends en hoe u daaruit op basis 
van het online maturity model van OrangeValley de voor uw organisatie relevante trends en 
activiteiten kunt bepalen. 

Managementvraagstukken over bijvoorbeeld de optimalisatie van vindbaarheid, het verbeteren van 
de conversie, het ontwikkelen van nieuwe (online producten en diensten) en de social media 
strategie zijn bijvoorbeeld aandachtspunten tijdens deze meeting. Afhankelijk van de 
informatiebehoefte van de deelnemers kunnen ook invalshoeken als conversie-attributie, partnering 
of cocreatie aan bod komen. 
Aan de hand van een self assesment via het zogenoemde maturity model worden in kleine groepen 
met een vergelijkbaar bedrijfsprofiel,  relevante trends vertaald naar customer datastrategieën voor 
uw eigen uitgeeforganisatie. 
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PROGRAMMA van 15.00 – 19.00 uur 
 
1. Ontvangst en introductie 
 
2. Belangrijkste trends en ontwikkelingen in online marketing 
 
3. Vaststelling van het ‘volwassenheidsniveau van de online dialoog’ van uw organisatie 

(assessment) 
 
4. Break out sessies 

a. Online strategie; welke trends bieden de meeste kansen in úw organisatie? 
b. Bereik uw doelgroep online met zoekmachine marketing, social media en andere online 

kanalen 
c. Dialoog optimalisatie; hoe kan de (online) dialoog met de doelgroepen in uw organisatie 

worden verbeterd? 

 

Moderatie en inleidingen worden voor NUV Academy verzorgd door OrangeValley onder leiding van 
managing partner Ortwin Verreck. OrangeValley is een toonaangevend online marketing bureau in 
Nederland en aangesloten bij de brancheorganisaties DDMA en IAB. De beproefde aanpak van 
OrangeValley heeft inmiddels geleid tot diverse succescases in verschillende branches (waaronder de 
uitgeversbranche). Daarnaast heeft OrangeValley voor zijn aanpak meerdere accreditaties gekregen. 
OrangeValley staat jaarlijks in de top 5 van het Emerce-onderzoek naar toonaangevende online 
marketingbureaus in Nederland. 

Op donderdag 3 oktober 2013 krijgt deze Executive Meeting een vervolg. Tijdens een workshop 
worden de thema’s en uitkomsten van deze bijeenkomst vertaald in praktische handvatten, casussen 
en best practices waarmee het operationele management in uw onderneming concreet aan de slag 
kan gaan. Het programma treft u hierbij aan.  
Uw management en medewerkers kunnen zich vanaf nu voor deze bijeenkomst aanmelden door hier 
te klikken. 

 

 

Geert Noorman  Nineke van Dalen 
directeur NUV  directeur MVW 

 

http://fd8.formdesk.com/nuv/Academy_business_customerdata_03102013

