
ARTIKELEN FILMPJES PODCAST MEER WETEN?LIVE

MAGAZINE ON THE SCREEN Magazine on the Spot heeft veel ervaring in 
het maken van digitale magazines van 
congressen en evenementen. Live contact is 
vanwege het coronavirus nu niet 
mogelijk, maar wij bieden dé oplossing om 
de inhoud van jouw (afgelaste) congres of 
evenement toch te delen: ‘Magazine on 
the Screen’. Door workshopleiders tele-
fonisch te interviewen, webinars te organ-
iseren, online meetings bij te wonen en 
sprekers op te roepen hun verhaal via film 
te delen, kun je de inhoud van jouw con-
gres delen met de buitenwereld. De deelne-
mers van de bijeenkomst ontvangen, net zo 
snel als je van ons gewend bent, een online 
magazine met daarin de belangrijkste 
uitkomsten van de bijeenkomst, maar ook 
verdieping en achtergronden. 

TICKERLINE MET NIEUWS TICKERLINE MET NIEUWS TICKERLINE MET NIEUWS TICKERLINE MET NIEUWS





Beeldverwerking van een 
tweegesprek via Skype. Wij 
laten congresdeelnemers 
die elkaar niet kennen 
elkaar online ontmoeten. 
Na een eerste ‘ik zie jou 
wel, maar ik hoor jou niet’, 
ontstaan de spannendste 
gesprekken.

Via een online formulier 
achter de reactie-knop 
kunnen deelnemers hun 
mening, voorbeeld of 
reactie delen, vergezeld 
van een selfie. Vooraf 
produceren we enkele 
reacties om anderen uit 
te nodigen daarop te 
reageren. Contact-
gegevens worden vermeld.

Afzender en 
makers, logo’s.

Informatie delen via je eigen 
podcast? Een vraagstuk 
bespreken met diverse experts 
of ervaringsdeskundigen? Het 
kan allemaal. We ontwikkelen 
deze podcasts in samenwerking 
met Bureau &MAES.

Deskundige, keynote 
of boegbeeld vertelt in 
4 à 5 minuten een 
verhaal op (selfie)film.

Verdiepende achtergrondartikelen. 
Denk aan een selfiefilm van 3 
minuten waarin projectleiders en 
initiatiefnemers inhoudelijk ingaan 
op een deelthema, project of best 
practice. Deelnemers kunnen 
reageren via een audiotool en de 
reacties komen later online. Ook 
kunnen ze contact opnemen met 
de persoon in kwestie. Of denk aan 
een interview met een van de 
workshopleiders over de inhoud 
van een project. Of een prikkelende 
column van een van de sprekers.

Partners die 
gewoonlijk op het 
inspiratieplein of 
markt staan, kunnen 
hier hun informatie 
delen. Uiteraard met 
relevante linkjes en 
websites.

Het webinar, dat online 
congressen tot wel 
duizend deelnemers 
(inclusief deelsessies) 
kan organiseren, kan 
worden opgenomen in 
een studio of volledig 
online plaatsvinden. 
We ontwikkelen dit 
onderdeel in samen-
werking met Bureau 
&MAES. 

Sfeerbeelden



Magazine on the Spot maakt jaarlijks zo’n 
vijftig tot zestig online magazines van 
congressen of evenementen. 
Benieuwd naar voorbeelden? 

www.magazine-on-the-spot.nl 
Meer weten? Bel 06-23399860  of mail naar 
info@magazine-on-the-spot.nl

CONTACT
Voor ‘Magazine on the Screen’ werken we 
samen met Bureau &MAES, een adviesbureau 
dat veel ervaring heeft op het gebied van het 
(online) organiseren en modereren van 
congressen en het maken van podcasts.

www.en-maes.nl 
Meer weten? Bel 020-2621220 of mail naar 
info@en-maes.nl


