
Amsterdam maakt zich klaar voor het toonaangevende
Digital Marketing World Forum
15 MAART 2016, AMSTERDAM

SAMENVATTING

Amsterdam – en Felix Meritis in het bijzonder – host op 13 en 14 april het tweede Digitial Marketing

World Forum (#DMWF) evenement van 2016. #DMWF is een digitaal en social marketing

evenement voor de wereldwijde marketing community om ideeën op te doen om uitdagingen uit de

digitale toekomst aan te pakken.

Het evenement komt dichterbij; nu is het moment deze uitdagingen onder ogen te zien – Sluit je
aan bij het toonaangevende digitale en social marketing evenement door je te aan te melden en 15%
korting te ontvangen met de kortingscode DUTCHPR15.

De voordelen voor jou
Het evenement biedt je de gelegenheid om:

Te leren van de top marketing professionals
Te netwerken met genodigden van niveau
Je digitale strategie te verbeteren
Klanten te verbinden
En nog veel meer

De sprekers
De bijzondere sprekers bestaan uitsluitend uit senior brand representatives, waaronder:

Mariano Bosaz, Global Digital Director, The Coca-Cola Company
Mark Adams, Senior Vice President & Head of Innovation, VICE Media
Nicky Claeys, CMO Netherlands & Belgium, Domino’s
Robert Zuidgeest, Head of Digital Marketing at The Walt Disney Company
Amanda Richards, Global Brand Director Innovation and Digital, Unilever
Dr. Hans-Peter Kleebinder, Global Social Media Strategy, AUDI AG
Alex Pollock, Global Social Media & Community Manager, Castrol
Cristian Citu, Director, Global Digital Marketing, DHL
Selena Gabat, Director Social Media, Sky Deutschland AG
Karlijn Vogel-Meijer, Manager Social Media, KLM

Er zijn nog veel meer sprekers, waarvan sommigen nog niet aangekondigd. De volledige lijst vind je



hier.

Het programma
Het programma bevat case-studies, interactieve debatten en innovation labs. Het programma bevat
een breed aanbod van expertises met onderwerpen zoals:

Content marketing
Customer experience
Data marketing
Social media marketing
Digital commerce
Digital marketing tech

Iets voor jou?
Voeg je bij de honderden bezoekers door een dag (of twee) op ‘s werelds leidende digitale en sociale
marketing evenement – meld je aan!

Niet getreurd als Amsterdam jou niet schikt; Londen en New York hosten de andere twee
evenementen in 2016.

Londen: 20-21 juni 2016
New York: 18-19 oktober 2016

Voor meer informatie over #DMWF 2016, aanmelden, tentoonstellen of sponsoring, kun je contact
opnemen met Matt Jakubiec (mattj@sixdegs.com; +44 (0) 117 973 2353).

#DMWF
http://www.digitalmarketing-conference.com/amsterdam/
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