Invitation til branchetræf

’Hvordan kan vi sammen
sælge flere bøger’
Tirsdag/onsdag d. 10.-11. maj 2016
Hotel Sinatur Storebælt – Nyborg
Kom og få nyheder, erfaringer og inspiration fra danske og udenlandske
detailfolk, branchefolk og medieeksperter og deltag i spændende
debatter om temaet og bogbranchen.
Branchetræffet afholdes af Boghandlerforeningen og Danske Forlag
i samarbejde og arrangeres af et udvalg bestående af Lene Juul, adm.
direktør for JP/Politikens Forlag, Mette Holbæk, markedsdirektør på
Gyldendal, Helle Busck Fensvig, adm. direktør for Arnold Busck, samt
Lise Scharff, direktør for Polyteknisk Boghandel.

Nu også
åbent for
ikke-medlemmer
fra bogbranchen

Vi glæder os til at se rigtig mange deltagere fra hele bogbranchen
sammen med vore medlemmer fra forlag og boghandlere

Branchetræf 2016 holdes på Hotel Sinatur Storebælt,
Østerøvej 121, 5800 Nyborg Tlf. 65 31 40 02.

Program for branchetræf
Tirsdag 10. maj 2016
10.00-1200

Ankomst Indkvartering

11.00-12.00

Skolehistorisk Museum åbent for besøg for Branchetræffets deltagere

12.00-13.00

Buffet lunch

13.00	
Velkomst ved Boghandlerforeningens formand, boghandler Marianne Møller,
Kr. F. Møller i Århus
13.05

Mette Vibe Utzon er moderator for Branchetræf 2016 og styrer forløbet hele vejen igennem.

13.10

Kulturminister Bertel Haarder åbner Branchetræf 2016

13.30	
Sådan gør de andre – Hvordan Nordisk Film håndterer salget af film i forskellige
kanaler over tid
Danske biografer opnåede all time high for salg af biografbilletter i 2015. En væsentlig årsag til dette
er, at man rent strategisk tænker over, på hvilket tidspunkt man skal gøre hvad i sine forskellige kanaler
herunder biograf, salg af DVD, salg af film online, streaming etc.
Ian Holm, Director of Strategy & Business Intelligence, Nordisk Film Distribution
14.15

 vordan overlever specialhandlen i spændingsfeltet mellem leverandører og digitaliserede
H
forbrugere?
Jens Høgsted adm. direktør for Sport Nordic Group (SNG), der dækker Sportmaster, Unisport og
Rezet Sneaker Store. SNG er siden 2012 ejet af kapitalfonden Nordic Capital. Før SNG 18 år som
managementkonsulent med fokus på brands og retail og var i 2002 medstifter af konsulentfirmaet
Qvartz. Har gennem sit virke som rådgiver, leder og bestyrelsesmedlem arbejdet med både strategiske
og praktiske udfordringer for brands og retailere.

15.00

Kaffebuffet

15.30

Bogbranchen og de sociale medier – Sådan bruges de, og hvordan kan forlag og boghandel
spille aktivt sammen
Oplæg af Astrid Haug, rådgiver for virksomheder og organisationer om sociale medier og digital strategi.
Hun er forfatter til to bøger om sociale medier, samt formand for Dansk Kommunikationsforening.

16.30

 he Battle of Bookselling
T
3 boghandlere (Helle Busck Fensvig, Arnold Busck, Marianne Withen, BOGhandleren på Godthåbsvej,
Michael Lundgaard, Bergman Bog & idé, Hørsholm, og 3 forlæggere (Morten Dupont, Gyldendal,
Pernille Follmann Ballebye, Kristeligt Dagblads Forlag, Malene Schioldan. Modtryk) dyster og har fået
til opgave at præsentere hver sin ’modparts’ oplæg, altså forlæggere som boghandlere og vv.
Oplæggene og den efterfølgende debat danner oplæg til det efterfølgende gruppearbejde.

17.30-18.30

 he Battle of Bookselling fortsætter i 5 af arrangementsudvalget inddelte grupper.
T
Ordstyrere er arrangementsudvalgets medlemmer.

18.30

Pause

19.00

Festmiddag m/bordplan

21.00

Festtaler: Morten Sabroe, forfatter

21.30- ?

Socialt samvær

onsdag 11. maj 2016
08.00-09.00

Morgenmad

09.00-10.00	
Sådan markedsfører vi bøger i Tyskland, om strategier, markedsføring og konkrete
initiativer, som t.ex.kampagnen Vorsicht Buch!
Dr. Julia von dem Knesebeck, CMO, direktør for Open Publishing i München, som udbyder digitale
løsninger for forlag. Julia har specielt arbejdet med digital marketing for forlag og forfattere og vil bl.a.
belyse den tyske Börsenvereins fælles kampagne Vorsicht Buch. (på engelsk)
10.00-11.00	
Boghandelen i internationalt perspektiv. Den fysiske boghandel set med hollandske og internationale øjne. Fabian Paagman, boghandler i Den Haag og vicepræsident i EIBF. (på engelsk)
11.00-11.45

Morten Hesseldahl sender deltagerne hjem med en kærlig og velment afslutningshilsen.

11.45-12.00

Afslutning
Danske Forlags formand, Stig Andersen, adm.dir. for Gyldendal afslutter Branchetræf 2016.

på branchetræffet møder
du blandt andre:
Tilmelding & deltagerpriser
Tilmelding til Branchetræf 2016 kan udelukkende ske på:
https://branchetraef.nemtilmeld.dk/ med samtidig betaling af
deltagergebyret med betalingskort. (Dankort, Visa, Mastercard)
Deltagelse i Branchetræf 2016, inkl. mødet, overnatning,
måltiderne og drikkevarer til måltiderne koster pr. deltager:
Deltagelse inkl. overnatning på enkeltværelse pr. deltager:
kr. 2.990,00 inkl. moms
Deltagelse inkl. overnatning i delt dobbelt værelse pr. deltager:
kr. 2.690,00 inkl. moms

Mette Vibe Utzon
Branchetræffets moderator
TV-journalist på TV2 News og forfatter.

Rabatpriser for medlemmer af Boghandlerforeningen/
Danske Forlag:
Deltagelse inkl. enkeltværelse pr. deltager:
kr. 1.990,00 inkl. moms
Deltagelse inkl. delt dobbelt værelse pr. deltager:
kr. 1.690,00 inkl. moms
Tilmelding er bindende. Sidste frist for tilmelding er torsdag d. 21. april
2016. Fordelingen af pladser sker efter ’først til mølle’-princippet. Ved evt.
overtegning kan indkvartering evt. finde sted på andre hoteller i gåafstand fra
Hotel Storebælt.
Deltagergebyret indbetales ved tilmelding, og tilmelding er først gældende,
når betaling er sket. Ved evt. afbud indtil 27. april refunderes deltagergebyret fratrukket et administrationsgebyr på kr. 250. pr. tilmeldt deltager.
Efter 27. april refunderes deltagergebyret ikke, dog kan deltagerudskiftning finde sted.

Astrid Haug
er rådgiver for virksomheder og organisationer
om sociale medier og digital strategi. Hun er
forfatter til to bøger om sociale medier, samt
formand i Dansk Kommunikationsforening.

Specielle spiseønsker som fx vegetar bedes angivet ved tilmelding.
Yderligere information og kontakt vedr. Branchetræf 2016:
Boghandlerforeningens sekretariat: tlf. +45 32 54 22 55 (10-15) eller
træffets projektleder Jens Clausager direkte på tlf. +45 20 14 20 44.

Programmet opdateres løbende
Programmet er angivet pr. 19. februar 2016. Programmet er med forbehold
for ændringer, nye tilsagn etc., som løbende vil blive opdateret på hjemmesiderne hos Boghandlerforeningen (boghandlerforeningen.dk) og Danske
Forlag,(danskeforlag.dk) samt på NEM/Tilmeld: https://branchetraef.nemtilmeld.dk

Skolehistorisk Museum
Museet er beliggende i Hotel Sinatur Storebælts underetage og
holdes åbent for Branchetræffets deltagere fra kl. 11-12, tirsdag
d. 10/5.
Af praktiske årsager bedes interesse tilkendegivet ved tilmelding.
Kl. ca. 11.15 vil der være en introduktion, rundvisning og en gætteleg med ’hvad er dette’ ved museets Kaj og Tove, der har skabt
museet.
Læs mere på http:
www.sinatur.dk/om/nyheder/skolemuseum-aabner-paa-fyn

Arrangeret af Danske Forlag & Boghandlerforeningen

Morten Hesseldahl
Forfatter og publicist, og siden 2014 direktør for
Det Kongelige Teater. Tidligere kulturdirektør i
Danmarks Radio og med en mangeårig baggrund
i bogbranchen som bl.a. direktør for Informations
Forlag og Lindhardt & Ringhof.

Bertel Haarder
Kulturminister og kirkeminister
Medlem af Folketinget, Venstre

på branchetræffet
møder Du også:
Morten Sabroe
Branchetræffets festtaler 2016

Jens Høgsted
Adm. direktør for Sport Nordic Group (SNG), der dækker
bl.a. Sportmaster.
SNG ejes siden 2012 af kapitalfonden Nordic Capital. Før
SNG arbejdede Jens 18 år som management-konsulent
med fokus på brands og retail og var i 2002 medstifter
af konsulentfirmaet Qvartz.

Journalist og forfatter til en lang række anderkendte
bøger.
Sabroe blev uddannet som journalist på Berlingske
Tidende og har gennem årene arbejdet på diverse større
danske dagblade som Weekendavisen, Jyllandsposten,
Information og Politiken.
Ian Holm

Director of Strategy and Business Intelligence,
Nordisk Film
Ian Holm har været hos Nordisk Film siden 2006 på
forskellige poster. Han er i dag bl.a. ansvarlig for nordisk
digital og fysisk Home Entertainment og digital og
fysisk udlejning og detailsalg.

Julia von dem Knesebeck

Fabian Paagman

Studeret historie ved Cambridge og Phd. fra Oxford.
Stiftede i 2005 online marketingsfirmaet bilandia med
fokus på forlæggere og forfattere. Julia er i dag direktør
i OPEN PUBLISHING , hvori bilandia indgår. Firmaet er
baseret i München, hvorfra de 65 ansatte tilbyder komplette, digitale løsninger for bogforlag i hele verden.

Boghandler i Den Haag, vicepræsident, EIBF, European
and International Booksellers Federation.
Fabian Pagman er direktør og medejer af familievirsomheden Pagman, som i dag omfatter en række filialer og
omkring 100 ansatte.
www.paagman.nl/over-paagman.html

http://openpublishing.com/en/ & www.bilandia.de

Marianne Møller

Stig Andersen

Boghandler, Kristian F. Møller, Aarhus,
formand for Boghandlerforeningen

Adm. direktør, Gyldendal, formand
for Danske Forlag

arrangementsudvalget:

Helle Busck Fensvig

Lene Juul

Mette Holbæk

Lise Scharff

Jens Clausager

Adm. direktør
Arnold Busck

Forlagsdirektør
JP/Politikens Forlag

Markedsdirektør
Gyldendals Forlag A/S

Adm. direktør
Polyteknisk Boghandel

Konsulent, projektleder,
Branchetræf 2016

