Dinsdag 6 september 2022
Webinar NFT’s
Wat begon met ondenkbaar dure apenplaatjes werd al snel een manier voor grote merken om extra
aandacht en omzet te pakken. NFT staat voor Non-Fungible Token, een niet-vervangbaar of
niet-inwisselbaar bewijs van eigendom van een digitale creatie (bijvoorbeeld kunst, verzamelobject,
item uit een videogame of muziekbestand). Hoewel digitale bestanden oneindig reproduceerbaar
zijn, worden de NFT's die ze vertegenwoordigen bijgehouden op hun onderliggende blockchains en
bieden kopers een bewijs van eigendom.
Wat kun jij met deze technologie als media- en uitgeefprofessional? Gaat het slechts om een
nieuwe vorm van investeren en speculeren? Is het een hype, een bubbel of betekent dit meer? Je
krijgt in dit webinar antwoord op vragen als: Wat zijn NFT’s en hoe ontwikkelt dit fenomeen zich op
korte termijn? Uiteraard aan de hand van een aantal voorbeelden.
Meld je direct aan
Spreker
Bob Rekelhof. Bob werkte als filmmaker en corporate storyteller. Sinds 2021 verdiept hij zich in
NFT's, de metaverse en Web3. Daar zag hij al zijn interesses en idealen samensmelten tot nieuwe
passie. Als founder van NFT Projecten help hij bedrijven en artiesten mee te bewegen in de nieuwe
economie en onder meer NFT's te integreren in hun marketingstrategie.

Programma
09.00 - 09.30 uur - Bob Rekelhof en zijn marketingcollega Mick van Zadelhoff leggen uit wat NFT's
zijn, hoe NFT's een rol kunnen spelen in de toekomst van internet en bedrijfsleven. En hoe je ze zou
kunnen inzetten om je eigen content future-proof te maken.
09.30 - 10.00 - (Optioneel) Q&A. Je kunt vragen aan Bob en Mick stellen.
Je ontvangt achteraf toegang tot de filmopname en Bob’s selectie van beste artikelen, video’s of
podcasts over het onderwerp.
Praktische informatie
Voor wie?
Voor iedereen die bij wil blijven op het gebied van technologische ontwikkelingen in media- en
uitgeefland. Geen voorkennis nodig.
Wanneer?
Dinsdag 6 september 2022, 09.00 - 10.00 uur.
Waar?
Online webinar. Link naar deze bijeenkomst volgt.
Kosten (ex btw)?*
Los ticket voor leden van MMA, MEVW, GAU en NDP Nieuwsmedia: € 49,Los ticket voor niet-leden: € 79,Of neem een voordelig abonnement voor tien Tech Updates.
Abonnement voor leden van MMA, MEVW, GAU en NDP Nieuwsmedia: € 199,- p.p.
Abonnement voor niet-leden: € 399,- p.p.
Voor meer informatie kun je contact opnemen met projectmedewerker Kim Gerrits via
k.gerrits@mediafederatie.nl

*Betalings- en annuleringsvoorwaarden
Na inschrijving ontvang je van ons een factuur. Tarieven zijn excl. btw.
Het abonnement is op persoonsnaam en geeft recht op 10 Tech Updates. De afname van een los
ticket is op persoonsnaam en geeft recht op 1 Tech Update.

We hanteren een No Refund beleid: de afname van het abonnement of los ticket wordt als definitief
beschouwd. Mocht je onverhoopt verhinderd zijn om deel te nemen, dan kun je altijd een collega
jouw plaats in laten nemen. Bij afmeldingen of No Shows kunnen we helaas geen (deel van) het
abonnementsgeld of de losse ticket-gelden retourneren, want we bieden een filmopname op een
besloten Vimeo-kanaal. Bij uitdiensttreding mag het abonnement of het ticket worden doorgegeven
aan een collega. Door je aan te melden, accepteer je deze annuleringsvoorwaarden.
Freelancers en zzp'ers komen niet in aanmerking voor kortingen en subsidies die wij (een deel van)
onze leden bieden.
Voor werkgevers zijn deze zakelijke scholingskosten fiscaal aftrekbaar. Voor particulieren zijn
scholingskosten aftrekbaar van de inkomstenbelasting. Daarbij geldt een drempelbedrag van €
250,-.

