
Social Media Week Rotterdam kondigt nieuwe sprekers
aan
De toekomst is nú; een wake-up call voor organisaties en bedrijven
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SAMENVATTING

De voorbereidingen van Social Media Week Rotterdam, het vijfdaagse inspiratiecongres over
social media en innovatie, zijn in volle gang. Vandaag maken we enkele nieuwe namen van
sprekers bekend. Onder andere: Yuri van Geest, Rijn Vogelaar en Rachid Finge zijn
toegevoegd aan het programma. Het bekende marketingblog Frankwatching verzorgt
praktische workshops gebaseerd op de 'in 60 minuten'-boekenreeks.

Over Social Media Week
Social Media Week is een vijfdaags inspiratiecongres over social media en innovatie.
Tweemaal per jaar wordt het, in meer dan 20 steden wereldwijd, georganiseerd. In vijf dagen
wordt geprobeerd antwoord te krijgen op vragen als: Hoe blijven we in balans en bewaken we
onze menselijkheid, ondanks de constante onderbreking die technologie mogelijk maakt? Hoe
helpt technologie ons om méér tijd en focus te hebben, in plaats van steeds minder? Hoe
zetten we technologie in om echt sociaal te zijn – om toegevoegde waarde te bieden aan onze
relaties; zowel privé als zakelijk?

Het thema van 2014: The Future of Now‘
"Technologische groei gaat niet geleidelijk. Niet meer. Dat is ingewikkeld en daar moeten we
mee leren omgaan." Initiatiefnemer Maarten Reijgersberg legt uit wat er in de wereld gebeurt
en waar Social Media Week om draait.

"Social Media Week is een wake-up call. Want de toekomst is al begonnen, het is nú. We
moeten nú sprinten om voorop te lopen in de wereld en bruggen slaan tussen branches en
disciplines. Een brancheoverstijgende aanpak is essentieel. Daarom heeft de organisatie ook
zeer bewust grote én kleine cases in het programma opgenomen."

Lees voor meer achtergrondinformatie de advertorial die vrijdag 4 juli achterop NRC Next
stond. Dit artikel is hier te downloaden.

Dagthema's
Social Media Week duurt vijf dagen. Elke dag staan andere thema's centraal:

http://rauwcc.pr.co/documents/23174


Maandag 22 september: VSP* kickoff event;
Dinsdag 23 september: Government & Society;
Woensdag 24 september: Education & Business;
Donderdag 25 september: Sport & Leisure;
Vrijdag 26 september: Culture & Music.

*VSP = Very Social Person

Bovendien zijn er gedurende de gehele week inspirerende sessies van marketing- en
communicatieprofessionals te volgen en vele side events.

Livestream
De lezingen tijdens het VSP kickoff event en in de grote zaal zijn Engelstalig. Deze
Engelstalige sessies zijn de hele week te volgen via Livestream.com.

Nieuwe sprekers
Enige weken geleden maakten we in ons vorige persbericht de eerste sprekers bekend van
Social Media Week Rotterdam. Inmiddels hebben we meer dan vijftig nieuwe sprekers, dus
tijd voor een update! Onder andere de volgende sprekers pakken in de week van 22 tot en
met 26 september hun podium:

Arnoud Grootenboer (o.a. Project Coordinator Social Media Politie Rotterdam-Rijnmond en
initiatiefnemer ‘Twitcops’);
Chad Gevaert (co-founder Sneakersdelight);
Christine Fürst (communitymanager Instawalk010);
Dimitry Vleugel (co-founder Android World);
Edwin Korver (Social Business Director InfinAgora);
Eva de Valk (freelance correspondent in Silicon Valley);
Gijsbregt Brouwer (sportstrateeg en (co-)founder van De Buik van, ENTER | en Brightguys);
Jochem van Drimmelen (Online Reputation Manager & Social Media Advisor KLM).
Martin Hoorweg (online marketeer Kunsthal Rotterdam);
Martine Vis (Landelijk Portefeuillehouder Social Media Nationale Politie)
Rachid Finge (NOS-nieuwslezer en iOS Software Developer);
Rijn Vogelaar (auteur De Superpromoter en De Enthousiasme Trilogie, oprichter van The
Superpromoter Academy);
Tom van Laer (Assistant Professor ESCP Europe Business School);
Valentijn Destoop (co-founder Wonderland Business Transformation);
Youssef Eddini (Head of Marketing & Communications bij NOS);
Yuri van Geest (Co-auteur van Amazon-bestseller Exponential Organizations en managing
director van de Singularity University Summit Europe);
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Frankwatching
Marketingblog Frankwatching biedt bezoekers praktische workshops van 60 minuten,
gebaseerd op de 'in 60 minuten'-boekenreeks. De onderwerpen van deze workshops variëren
van LinkedIn-marketing tot zakelijk twitteren voor gevorderden.

Social Media Week Rotterdam heeft nog ruimte voor (niet-commerciële) sprekers.
Ook sponsoren zijn van harte welkom. Get involved!

Op 20 augustus gaat de officiële kaartverkoop van start. Houd hiervoor de website en de
socialmediakanalen in de gaten.
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OVER RAUWCC

RauwCC is het Rotterdamste socialmediabureau. Social media voor bedrijven en organisaties – een kwestie
van durven, een kwestie van doen. In z’n geheel: van concept tot uitvoering.

Onze focus ligt op de activatie van social media, en het bedenken van concepten en campagnes. Maar we
beperken ons niet tot social media. RauwCC gelooft in de kracht van de combinatie van offline- en
onlinecommunicatie. Met een breed pakket aan creatieve en ondersteunende diensten nemen we graag de druk bij
u weg. En dat doen we altijd in co-creatie; samen komen we tot het beste resultaat.

RauwCC BV is onderdeel van de Cronos Groep NV die in 1991 in België is opgericht. De groep heeft inmiddels
meer dan 2.500 werknemers, verdeeld over ruim 200 bedrijven in de Benelux.

Binnen de Cronos Groep maakt RauwCC deel uit van het ‘creative agency ecosystem’ Heaven Can Wait. RauwCC
opereert geheel onafhankelijk, mét de steun en zekerheid van Cronos.
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