
Data & Publishing
Data, grondstof van de kennisenergie. Het belang van data wordt door niemand meer ontkend. Data, dataverzameling, dataverrijking, 
dataverwerking beheersen steeds nadrukkelijker de economie. Ondertussen is de volgende stap reeds volop realiteit: big data als 
brandstof voor AI, Artificiële Intelligentie.

Naast content en human capital zijn ook data een basisonderdeel van de activa van elke uitgever geworden. Dit seminarie geeft u 
een inkijk op de interactie tussen data en de uitgeefsector. Vertrekkend vanuit een algemene kijk op de evolutie en het belang van 
data op de maatschappij brengen we aansluitend enkele uitgevers gelinkte cases die aantonen dat data effectief het verschil maken.

13u00 - 13u45 Ontvangst

13u45 - 14u30 
(Engels)

INSIGHT: Data & Artificiële Intelligentie: waar gaat het heen?
Professor Bart de Boer - VUB

14u30 - 15u00
(tweetalig)

CASE: Colruyt folders: big data, digitaal printen & geperonaliseerd mailen.
Jo Vandeweghe - Sales & Marketing Director Symeta

15u00 - 16u00
(tweetalig)

INSIGHT: How interactivity and data collection can help to develop your business.
Olivier Simonis - Co-founder & Managing Director Qualifio

16u00 - 16u30 Pauze

16u30 - 17u00
(Nederlands)

CASE: Evergreen content is leading the way for high quality lead generation!
Andy Noyez - Directeur Professional Media Group (PMG)

17u00 - 17u30
(tweetalig)

RESEARCH: AD’titude: waarom reclame massaal vermeden wordt?
Tatjana Raman & Katrien Merckx - Media Experts bpost Media

17u30 - 18u00
(Nederlands)

INSIGHT: Van eenvoudige dataverzameling tot redactionele artikels
Ides Debruyne - Managing Director Journalismfund.eu

18u00 - 19u00 Networking 

PROGRAMMA

DEELNAMEPRIJS (excl. BTW)

50 € voor WE MEDIA-leden
100 € voor niet-leden
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Bart de Boer 
Professor aan het laboratorium van artificiële intelligentie 
Vrije Universiteit Brussel

Informaticus van opleiding met een specialisatie in de kunstmatige intelligentie. Professor 
de Boer heeft gedoctoreerd aan het AI-lab van de VUB en werkte daarna in Seattle, 
Groningen en Amsterdam. Sinds 2012 is hij terug aan de VUB waar hij zich concentreert op 
cognitieve kunstmatige intelligentie en computermodellen van de (evolutie van) spraak. 
Bart de Boer is de ideale gids om inzicht te verschaffen over de impact van data op onze 
maatschappij en de evolutie van het fenomeen Artificiële Intelligentie. Hij is echter ook de 
eerste om te waarschuwen voor té hoge verwachtingen.

Jo Vandeweghe 
Sales & Marketing Director, Symeta

Big data, gepersonaliseerde mailings op basis van aankoopgedrag en digitaal printen dat 
zijn de basiselementen van de presentatie van Jo Vandeweghe, Sales & Marketing Director 
bij Symeta. Symeta print de folders van Colruyt. Wat eenvoudig en banaal lijkt, is een 
huzarenstukje inzake verwerking van big data in combinatie met het monitoren van het 
aankoopgedrag van de Colruyt klanten. Jo Vandeweghe geeft ons een inkijk hoe Colruyt 
haar big data vertaalt naar de supergepersonaliseerde foldermailings van Colruyt, dit met 
hulp van de flexibiliteit van digitaal printen.

Olivier Simonis 
Co-founder en CEO, Qualifio

Een datastrategie opstarten, is soms makkelijker dan je denkt: maak uw content meer inter-
actief door online voting, quizzen, tests, geanimeerde spelletjes, user-generated galleries … 
laat uw bezoekers deelnemen, zich identificeren en registreren voor uw diensten. Bouw uw 
eigen bezoekersdatabase op, segmenteer en maak uw data ten gelde bij uw adverteerders.
Aan de hand van eenvoudige en concrete voorbeelden toont Olivier Simonis hoe uitgevers 
hun interactiviteit kunnen boosten en een eigen database opbouwen.Olivier Simonis is 
mede-oprichter en CEO van Qualifio, het grootste Europese interactieve platform die reeds 
méér dan 150 Europese uitgevers gebruiken. Voor de lancering van Qualifio in 2011 was 
Olivier Simonis actief in de mediasector, als Marketing & Digital Director bij Rossel en als 
Marketing Manager bij Belga News Agency.
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SPREKERS

→Vorige sprekers

Andy Noyez 
Directeur Professional Media Group (PMG)

Professional Media Group (PMG) is de grootste vakbladenuitgever van België. PMG is begin 
2018 gestart met een volledig nieuwe aanpak naar adverteerders. Andy Noyez laat u kennis-
maken met het concept ‘evergreen content’ in combinatie met een ‘kost per duizend’ (CPM) 
aanpak. De presentatie toont u hoe een uitgever zijn adverteerders kan laten commu-
niceren naar een bredere en grotere doelgroep aan een voordeliger tarief. Inhoud staat 
hierbij centraal . Inhoud is meer dan het schrijven van een artikel. Het is ook de integratie 
van native & branded content. PMG ContentLab maakt hier het verschil. Een benadering die 
zorgt voor een optimale Return On Investment voor de adverteerder.

Tatjana Raman & Katrien Merckx  
Media Experts, bpost Media

Niet alle relevante vragen krijgen een antwoord. Zo was het lange tijd wachten op een onder-
bouwd onderzoek die antwoord gaf op de vraag: Wanneer en vooral waarom probeert de 
consument reclame te vermijden? M.a.w. wat is de houding van de Belg tegenover reclame in 
de media? Wordt reclame anders ervaren in print dan in digitaal? Tatjana Raman en Katrien 
Merckx gidsen ons ons door het onderzoek “AD’titude’ van bpost, dat mee geleid wordt 
door Deepblue (Dentsu Aegis Network, zoomt in op de houding van de Belg tegenover 
reclame in de media. Tatjana Raman is sinds 2 jaar actief bij bpost als Media Expert. 
Voordien werkte ze o.a. bij Sanoma en Mediahuis.

Ides Debruyne 
Managing Director, Journalismfund.eu

Data liggen overal voor het rapen en zijn dikwijls makkelijker toegankelijk dan men op 
het eerste zicht denkt. Ides Debruyne toont aan de hand van een aantal praktische voor-
beelden dat heel wat interessante redactionele content gecreëerd kan worden met een 
eenvoudige dataverzameling. Als Managing Director van het Journalismfund.eu is Ides 
Debruyne de ambassadeur voor het zoeken naar en exploiteren van data ten behoeven van 
kwalitatieve (onderzoeks)journalistiek.In 2013 wordt Ides Debruyne, als eerste Belgische 
journalist, laureaat van de internationale “Prize for the freedom and Future of the Media”.

→Naar programma & inschrijving
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