
Social Media Week Rotterdam: nu al het grootste
socialmedia-event van de Benelux
Verplichte kost voor very social professionals
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SAMENVATTING

Soms valt iets niet te negeren terwijl het er nog niet eens is. Denk maar aan die dagen van
spanning voordat de Apple Watch werd geïntroduceerd. Je wilt het, zonder het te hebben
gezien. Zo is het ook met Social Media Week Rotterdam, nu al het grootste event op het
gebied van social media en innovatie van de Benelux.

Soms valt iets niet te negeren terwijl het er nog niet eens is. Denk maar aan die dagen
van spanning voordat de Apple Watch werd geïntroduceerd. Je wilt het, zonder het te
hebben gezien. Zo is het ook met Social Media Week Rotterdam, nu al het grootste
event op het gebied van social media en innovatie van de Benelux.

Met ruim 100 Nederlandse en Belgische sprekers, 125 events en 25 workshops heeft Social
Media Week Rotterdam van 22 tot en met 26 september een programma dat je als
professional niet wilt missen. Elke dag van dit vijfdaagse inspiratiecongres kent een ander
thema:

Maandag 22 september: VSP* Opening Event
Dinsdag 23 september: Social, Innovation, Government & Society
Woensdag 24 september: Social, Innovation, Education & Business
Donderdag 25 september: Social, Innovation, Sport & Leisure
Vrijdag 26 september: Social, Innovation, Culture & Music

Topsprekers
Social Media Week is een internationaal congres over social media en innovatie dat zich
tegelijkertijd in elf grote wereldsteden afspeelt. In Rotterdam betekent dat
een bomvol programma met topsprekers, zoals Michele Boccamazzo van Philips, Peter
Gorgels van het Rijksmuseum, Arnoud Grootenboer van de Nederlandse Politie en Robin
Wollenberg van de BAM. Maar ook praktische workshops door Frankwatching, volop
gelegenheid om te netwerken, verrassende side-events (o.a. door Twitter), yogalessen,
stoelmassages en nog veel, veel meer.

http://www.twitter4brands.nl/
http://www.frankwatching.com/
http://socialmediaweek.org/rotterdam/speaker/?id=186370
http://socialmediaweek.org/rotterdam/speaker/?id=181511
http://socialmediaweek.org/rotterdam/speaker/?id=187523
http://socialmediaweek.org/rotterdam/speaker/?id=188791
http://socialmediaweek.org/rotterdam/speakers/
http://socialmediaweek.org/rotterdam/schedule/
http://socialmediaweek.org/rotterdam/events/theme-day-social-innovation-culture-music/
http://socialmediaweek.org/rotterdam/events/theme-day-social-innovation-sport-leisure/
http://socialmediaweek.org/rotterdam/events/theme-day-social-innovation-education-business/
http://socialmediaweek.org/rotterdam/events/theme-day-social-innovation-government-society/
http://socialmediaweek.org/rotterdam/events/vsp-opening-event/


Extra voordeel
Hotel nhow Rotterdam in Rem Koolhaas' De Rotterdam is de hoofdlocatie voor Social Media
Week Rotterdam. Dus makkelijker kan het niet, als je wilt overnachten. Daarnaast adviseren
we citizenM, Suitehotel Pincoffs, Hotel New York en AirBnB als uitstekende plaatsen om je
moede hoofd te rusten te leggen.
Horecagelegenheden in de stad bieden daarnaast extra voordelen op vertoon van je VSP
Pass of Week Pass.

Tip: VSP* of Week Passes voor Social Media Week Rotterdam bestel je nu met 15%
korting. Ga naar: bit.ly/attendsmwrdam en gebruik de code SMWRdamRauwCC.

*Very Social Person

Website Social Media Week Rotterdam
http://www.socialmediaweek.org/rotter...
http://www.socialmediaweek.org/rotterdam/

Pers aanvragen Social Media Week Rotterdam
http://socialmediaweek.org/rotterdam/...
http://socialmediaweek.org/rotterdam/press/

Tickets Social Media Week Rotterdam
http://socialmediaweek.org/rotterdam/...
http://socialmediaweek.org/rotterdam/attend/

FAQ Social Media Week Rotterdam
http://socialmediaweek.org/rotterdam/...
http://socialmediaweek.org/rotterdam/about/faq/

Social Media Week 'Live' Streams
http://www.socialmediaweek.org/live
http://www.socialmediaweek.org/live

Facebook Social Media Week Rotterdam
http://www.facebook.com/smwrotterdam
http://www.facebook.com/smwrotterdam

Twitter Social Media Week Rotterdam
http://twitter.com/smwrotterdam

RELEVANTE LINKS



http://twitter.com/smwrotterdam
http://www.facebook.com/smwrotterdam
http://www.socialmediaweek.org/live
http://socialmediaweek.org/rotterdam/about/faq/
http://socialmediaweek.org/rotterdam/attend/
http://socialmediaweek.org/rotterdam/press/
http://www.socialmediaweek.org/rotterdam/
https://twitter.com/share?url=http%3A%2F%2Frauwcc.pr.co%2F85268-social-media-week-rotterdam-nu-al-het-grootste-socialmedia-event-van-de-benelux&text=%E2%80%8BSocial+Media+Week+Rotterdam+%28%23SMWRdam%29%3A+nu+al+het+grootste+socialmedia-event+van+de+Benelux%21&via=RauwCC&related=prdotco
http://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=http%3A%2F%2Frauwcc.pr.co%2F85268-social-media-week-rotterdam-nu-al-het-grootste-socialmedia-event-van-de-benelux
http://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&url=http%3A%2F%2Frauwcc.pr.co%2F85268-social-media-week-rotterdam-nu-al-het-grootste-socialmedia-event-van-de-benelux&title=%E2%80%8BSocial+Media+Week+Rotterdam%3A+nu+al+het+grootste+socialmedia-event+van+de+Benelux&summary=%E2%80%8BSocial+Media+Week+Rotterdam+%28%23SMWRdam%29%3A+nu+al+het+grootste+socialmedia-event+van+de+Benelux%21&source=RauwCC
http://bit.ly/attendsmwrdam
https://www.airbnb.nl/s/rotterdam?source=bb
http://www.hotelnewyork.nl/
http://www.hotelpincoffs.nl/
http://www.citizenm.com/smw
http://www.derotterdam.nl/
http://www.nhow-rotterdam.nl/


http://twitter.com/smwrotterdam
http://twitter.com/smwrotterdam

CITATEN

"Rotterdam is the city with a can-do-mentality, a young population and is full of
entrepreneurship and connectivity. Hosting the Social Media Week is for Rotterdam an
unique opportunity to present itself worldwide."
— Philippe Raets, city manager of Rotterdam

"This is our most ambitious and forward thinking event to-date and will feature
emerging trends and industry best practices that you will not hear about anywhere
else."
— Toby Daniels, Social Media Week Founder & CEO of Crowdcentric
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http://rauwcc.pr.co/images/123226
https://twitter.com/RauwCC
skype:RauwCC
mailto:maarten@rauwcc.nl
http://twitter.com/smwrotterdam


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.

RauwCCpressroom

RauwCC

Schiehavenkade 192
3024 EZ Rotterdam

 Algemene website

 Weblog

 Contact
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Woordvoerder

http://www.rauwcc.nl/contact
http://www.rauwcc.nl/nieuws
http://www.rauwcc.nl/
http://rauwcc.pr.co/
http://rauwcc.pr.co/
http://www.heavencanwait.be/
http://www.cronos.be/
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Laatste Tweets
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