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SAMENVATTING

Dit jaar vindt Social Media Week voor het eerst plaats in de Benelux, Rotterdam heeft de
primeur. Social Media Week is een vijfdaags inspiratiecongres over social media en innovatie.
Tweemaal per jaar wordt het, in meer dan 20 steden wereldwijd, georganiseerd. Maarten
Reijgersberg, oprichter van socialmediabureau RauwCC, heeft het voortouw genomen om
Social Media Week naar Rotterdam te halen. Tijdens het VSP Opening Event op maandag 22
september geeft hij tussen 15.30 en 16.00 uur tekst en uitleg aan de pers over Social Media
Week Rotterdam in Lantaren Venster.

Beste redactie, 

Social Media Week is een vijfdaags inspiratiecongres over social media en innovatie.
Tweemaal per jaar wordt het, in meer dan 20 steden wereldwijd, georganiseerd. Dit jaar
vindt Social Media Week voor het eerst plaats in de Benelux, Rotterdam heeft de
primeur. De week vindt van 22 t/m 26 september tegelijkertijd plaats in 11
andere wereldsteden zoals Sydney, Johannesburg, Londen, Berlijn en Chicago. 

Maarten Reijgersberg, oprichter van socialmediabureau RauwCC, heeft het voortouw
genomen om Social Media Week naar Rotterdam te halen. Tijdens het VSP Opening Event op
maandag 22 september geeft hij tussen 15.30 en 16.00 uur tekst en uitleg over Social Media
Week Rotterdam in Lantaren Venster.

Enkele jaren geleden kwam Maarten met het congres in aanraking tijdens een bezoek aan
New York City. Waarom Rotterdam? “Rotterdam is een thuis voor meer dan 170
nationaliteiten, die allemaal met behulp van social media contact onderhouden met hun familie
en vrienden. Dus als er één stad is die Social Media Week nodig heeft, dan is dat Rotterdam”,
aldus Reijgersberg. 

De aanvraag is in samenwerking met de Gemeente Rotterdam gedaan en Rotterdam Partners
en Rotterdam Festivals staan positief tegenover de komst van dit event.

Tijdens de week wordt in vijf dagen geprobeerd antwoord te krijgen op vragen als: Hoe blijven
we in balans en bewaken we onze menselijkheid, ondanks de constante onderbreking die

http://www.rotterdamfestivals.nl/
http://www.rotterdampartners.nl/
http://www.rotterdam.nl/
http://socialmediaweek.org/rotterdam/events/vsp-opening-event/
http://www.socialmediaweek.org/
http://www.rauwcc.nl/


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?

Iedere dag staat een thema centraal: 

Maandag 22 september: VSP Opening Event at Lantaren Venster;
Dinsdag 23 september: Social, Innovation, Government & Society at nhow Rotterdam;
Woensdag 24 september: Social, Innovation, Education & Business at nhow Rotterdam;
Donderdag 25 september: Social, Innovation, Sport & Leisure at nhow Rotterdam;
Vrijdag 26 september: Social, Innovation, Culture & Music at nhow Rotterdam and The
Future of Now Afterparty at BIRD.

VSP Programma + Q&A voor pers

15.00 - 15.30 uur Ontvangst voor de pers

15.30 - 16.00 uur Q&A met Initiatiefnemer Maarten Reijgersberg 

16.00 - 17.00 uur Ontvangst en welkomdrankje voor bezoekers

17.00 - 17.30 uur Openingsspeech door Philippe Raets

17.30 - 18.30 uur Flame, flow & flood | Rijn Vogelaar & James Whelligan

18.30 - 20.00 uur Walking Dinner

20.00 - 21.00 uur Singularity University | Yuri van Geest

21.00 - eind Walking dessert & drinks

Noot voor de redactie, niet voor publicatie

Aanmelden

Wil je aanwezig zijn bij Social Media Week Rotterdam? Vraag dan hier je Press Pass aan. 
Deze Pass geeft toegang tot het VSP Opening Event op maandag 22 september, inclusief de
Q&A voor pers en de rest van het programma van 22 t/m 26 september.

Interview(s)
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Het is mogelijk om initiatiefnemer Maarten Reijgersberg te interviewen. Neem hiervoor contact
op via: 0102211470 of door een mail te sturen naar: rotterdam@socialmediaweek.org

Website Social Media Week Rotterdam
http://www.socialmediaweek.org/rotterdam
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
http://twitter.com/smwrotterdam

RELEVANTE LINKS

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
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emerging trends and industry best practices that you will not hear about anywhere
else."
— Toby Daniels, Social Media Week Founder & CEO of Crowdcentric

AFBEELDINGEN

Maarten Reijgersberg
+31 (0)6 21708278 

maarten@rauwcc.nl
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WOORDVOERDERS

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
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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
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