
Dinsdag 1 november 2022
Webinar Immersive Technology

Engelstalig. Van marketing tot retail, van training tot onderwijs… Immersive technologie (VR, AR en

Mixed Reality) raakt meerdere werkvelden en kan deze fundamenteel veranderen. Spreker Rupert

Breheny volgt de laatste trends op de voet. Hij duidt en analyseert deze voor jou als media- en

uitgeefprofessional.

Meld je direct aan

Spreker
Rupert Breheny. Technical Specialist at Google. With an honours degree in Marine Biology from a

prestigious British university and an expertise in sea urchin reproduction, Rupert was rendered

largely unemployable at an early age :-). However, thanks to a mid-career turnabout he became

Google's first British webmaster. His hobbies include virtual reality, responsive web design and

buying more videogames than he'll ever have time to play.

Programma

09.00 - 09.30 uur - Rupert volgt de laatste trends in Virtual, Augmented en Mixed Reality op de

voet. Hij duidt en analyseert deze voor jou als media- en uitgeefprofessional.

09.30 - 10.00 - (Optioneel) Q&A. Je kunt vragen aan Rupert stellen. Je ontvangt achteraf toegang tot

de filmopname en Rupert’s selectie van beste artikelen, video’s of podcasts over het onderwerp.

https://www.formdesk.com/nuv/techupdate_immersive
https://www.linkedin.com/in/rupertbreheny/


Praktische informatie

Voor iedereen die bij wil blijven op het gebied van technologische ontwikkelingen in media- en

uitgeefland. Geen voorkennis nodig.

Wanneer?

Dinsdag 1 november 2022, 09.00 - 10.00 uur.

Waar?

Online webinar. Link naar deze bijeenkomst volgt.

Kosten (ex btw)?*

MEVW subsidieert dit webinar volledig. MEVW-leden mogen kosteloos deelnemen.

Los ticket voor leden van MMA, GAU en NDP Nieuwsmedia: € 49,-

Los ticket voor niet-leden: € 79,-

Smaakt dit naar meer? Maak gebruik van de najaarsaanbieding voor leden van MMA, MEVW, GAU

en NDP Nieuwsmedia. Betaal slechts 75,- euro p.p. voor maar liefst 5 Tech Updates in plaats van

245,- euro. De aanbieding gaat in vanaf 2 november. Aanmelden voor deze aanbieding kan hier.

Najaarstarief voor niet-leden: € 199,- 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.

https://www.formdesk.com/nuv/najaarsaanbiedingTU
mailto:k.gerrits@mediafederatie.nl
https://www.formdesk.com/nuv/techupdate_immersive


Voor werkgevers zijn deze zakelijke scholingskosten fiscaal aftrekbaar. Voor particulieren zijn

scholingskosten aftrekbaar van de inkomstenbelasting. Daarbij geldt een drempelbedrag van €
250,-.


