
Instant Magazine presenteert: Content
Marketing Essentials event 2018
Zorg ervoor dat je content écht opvalt en lezers inspireert

Amsterdam, 23 mei 2018 - Op donderdag 7 juni organiseert Instant Magazine in samenwerking

met Beeckestijn Business School het Content Marketing Essentials event. Het evenement staat

in het teken van de toekomst van contentmarketing: Hoe zorg je ervoor dat je content écht

opvalt? Hoe inspireer je jouw doelgroep met waardevolle, interactieve content? En hoe meet je

de ROI op contentmarketing? In verschillende keynotes zullen deze onderwerpen behandeld

worden door experts. Het Content Marketing Essentials event is gratis te bezoeken en vindt

plaats bij Beeckestijn Business School in Leusden.

Content Marketing Essentials
In de snel veranderende wereld van contentmarketing is het een goed moment om alle koppen

bij elkaar te steken en je te laten inspireren door vijf vooraanstaande experts, die vanuit

verschillende invalshoeken laten zien hoe je meer uit jouw content marketing strategie haalt.

Hans Molenaar, directeur van Beeckestijn, trapt het event af en neemt bezoekers mee op reis in

de transitie van contentmarketing naar digital business in B2B. Stand Up comedian en ervaren

marketeer Marnick Vandebroek zorgt voor een energieke afsluiter van het event, waarbij hij

voorbeelden geeft hoe je jouw doelgroep écht raakt en inspireert tot actie.

Programma
16:00 - 16:30: Inloop

16:45 - 17:00: Opening (door host Michiel Schouten, Head of Marketing van Instant

Magazine)

17:00 - 17:15: Van contentmarketing naar digital business in B2B (door Hans Molenaar,

directeur van Beeckestijn)

17:20 - 17:35: Wat kan jouw bedrijf leren van De Telegraaf, Het Financieele Dagblad

en Linda? (door Jeroen Gunter, oprichter van Contentoo)

https://events.instantmagazine.com/content-marketing-essentials/?utm_source=pr&utm_medium=pr&utm_campaign=CME18
https://www.beeckestijn.org/
https://www.instantmagazine.com/nl?utm_source=pr&utm_medium=pr&utm_campaign=CME18


OVER INSTANT MAGAZINE

Modern consumers crave content that's snackable, highly visual and accessible anywhere. Legacy formats like
email, blogs, and PDFs no longer cut it — but few brands are aware of the alternatives.

Instant Magazine frees brands and businesses from the constraints of traditional formats by empowering them to
produce visually immersive content experiences designed for today's audiences.

Our powerful platform simplifies the production of next-level interactive web content, allowing anyone to create
media-rich sales and marketing collateral that's perfectly responsive, perfectly measurable, and perfectly
awesome.

17:40 - 17:55: Waarom je jouw content vanaf vandaag nooit meer als pdf publiceert

(door Roëll Bakker, Global Partner Manager van Instant Magazine)

18:00 - 18:25: Dinner break

18:30 - 18:45: De toekomst van contentstrategie (door Wouter Gijsbertsen, directeur van

Cliptoo Marketing)

18:50 - 19:20: Stand up to stand out (door Marnick Vandebroek, oprichter Stand Up

Company)

19:30: Afsluiter en borrel

Datum en locatie
Het Content Marketing Essentials event vindt plaats op 7 juni 2018 van 16:00 - 20:00 bij

Beeckestijn Business School in Leusden. Adres: Landgoed ‘Leusderend’, Leusderend 30, 1e

verdieping, 3832 RC Leusden. Aanmelden voor het evenement kan via:

https://events.instantmagazine.com/content-marketing-essentials.  

Meer informatie
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