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AMSTERDAM, 16 juni 2015. Op dinsdag 15 september organiseren SPOT en iMMovator een speciale 
IBC-tour op de International Broadcast Convention in de RAI in Amsterdam. Tijdens deze tour 
worden bureaus en adverteerders geïnspireerd door spraakmakende technologieën op het gebied 
van broadcast, TV en online video.  
 
IBC 2015 
Van 10 tot en met 15 september vindt de IBC plaats in de RAI in Amsterdam. Het aanbod op deze beurs is 
overweldigend. Met alle grote fabrikanten van Connected TV, ultra HD TV’s, Synchronized Advertising, HbbTV, 
airtime systemen, video streaming, Targetted Advertising en 2nd screen toepassingen is IBC een fenomeen op 
het gebied van TV en tegenwoordig ook online video. Met 50.000 bezoekers, veertien hallen en meer dan 1300 
stands is de IBC met recht dé Broadcast beurs van Europa.  
 

 
 
SPOT IBC tour onder leiding van iMMovator’s George Freriks 
De IBC tour is speciaal afgestemd op het interessegebied van mediamanagers van bureaus en adverteerders. Op 
dinsdag 15 september word je op deze immense beurs in twee uur langs stands met innovatieve en 
spraakmakende technologieën gevoerd. Via koptelefoons word je bijgepraat over de laatste mediatrends die te 
zien zijn op de IBC. De tour is van 10.00 uur-12.00 uur en er is plaats voor maximaal 15 deelnemers. De tour 
staat onder leiding van George Freriks.. George,business consultant in Nederland en VS, organiseert regelmatig 
site visits in Amerika, China en Zuid Korea voor Nederlandse managers werkzaam in de TV en video industrie. 
 
Bureaus en adverteerders kunnen zich kostenloos aanmelden voor deze tour door een mail te sturen naar 
vandervoort@spot.nl. Kijk ook voor meer informatie op de website van IBC 2015.  
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Inspirerende tour voor bureaus en adverteerders op 15 september 
 

SPOT en iMMovator organiseren IBC-tour 2015 
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Over SPOT 
SPOT is het Nederlandse marketingcentrum voor TV-reclame. SPOT verzorgt informatie over TV als 
reclamemedium, biedt services ten behoeve van adverteerders en vertegenwoordigt de belangen van de 
reclamebedrijven van de TV-zenders. Kijk hier voor meer informatie over SPOT. 
 
Over iMMovator 
IMMovator Cross Media Network heeft als doel het stimuleren van innovatie binnen de (cross-)media sector. 
iMMovator wordt ondersteund door overheid en bedrijfsleven en heeft een sterk netwerk in de Cross Media 
sector van ruim 8.500 leden. IMMovator is onder andere initiatiefnemer van de Monitor Creatieve Industrie, 
netwerk/kennisbijeenkomsten als de Cross Media Cafés en het Mediapark Jaarcongres en sector 
ondersteunende projecten als Growing Games, HbbTV Forum Nederland en het ketenoverleg Digitale TV. 
 
Einde persbericht 
 

Noot voor de redactie, niet bestemd voor publicatie: 
 
Voor verdere vragen kunt u zich richten tot: 

Michel van der Voort, Directeur SPOT, via 

telefoon :  020 – 40 44 271 

mobiel  :  06 – 53 65 50 25 

e-mail  :  vandervoort@spot.nl 

website  :  www.spot.nl 

http://www.spot.nl/
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