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Amsterdam, 22 oktober 2015. Op 10 november organiseren SPOT en Broadcast Media Society (BMS) de 
Expertsessie MIPCOM 2015 bij Viacom. Van 5 tot en met 8 oktober was de jaarlijkse MIPCOM in Cannes, de 
grootste TV- en videobeurs ter wereld. Alle grote producenten, broadcasters, videonetwerken en OTT-
aanbieders troffen elkaar om ideeën en formats uit te wisselen en partnerships met elkaar aan te gaan. Wat 
betekent dit voor het TV- en videoaanbod in Nederland?  
 
Onder leiding van presentator Ruud Hendriks vertellen vier topgasten over de ontwikkelingen in de mondiale 
televisiewereld: Peter Lubbers (Programmadirecteur SBS), Georgette Schlick (CEO Blue Circle), Sebastiaan van 
Dam (Co-founder en Chief Audience Officer DIVIMOVE) en Pete Flamman (Senior Vice President Brands 
Viacom). 
 
Welke nieuwe formats kunnen we verwachten? Wat zijn, ook internationaal, de programmatische én 
strategische trends? Hoe en vooral ook waar blijft de kijker geboeid? Hoe groot wordt de rol van Multi Channel 
Networks in de wereld van de TV-kijker? Welke trends en nieuwe formats zijn nu al verwerkt in het lopende 
nieuwe TV-seizoen? 

 
Meer informatie en aanmelden? 

Ga voor meer informatie over het programma naar de website van SPOT. 
 
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 televisiezenders.  
 
In SPOT participeren de volgende organisaties: 
Ster, Discovery Networks Benelux, ORN, RTL Nederland , FOX International Channels, AT5, SBS Broadcasting, 
Disney Channels Benelux, VIACOM International Media Network Benelux, NBCU, Eurosport, A&E Networks en 
Sport1. 
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Voor vragen: Carina van Roekel, Marketing en Communicatie Expert SPOT, via 

telefoon :  020 - 40 44 271 
mobiel  :  06 - 42 23 16 70 
e-mail  :  vanroekel@spot.nl 
website  :  www.spot.nl 
linkedin :  SPOT marketing TV 
twitter  : @SPOTmarketingTV  
 

 

Welke TV- en videoformats gaan de gunst van de kijker krijgen? 
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