
Dinsdag 7 maart 2023
Webinar Metaverse

Ontsnappen aan je dagelijkse leven door in een virtuele wereld te stappen. Leven als een avatar…
Wat kun je vandaag de dag in de Metaverse? En waar gaan we binnen nu en twee jaar naartoe? Wat

is de impact op de media- en uitgeverijsector? Luister naar de interpretatie en analyse van expert

Eugène Kuipers over o.a. de voor- en nadelen, kansen en risico’s voor gebruikers en bedrijven.

Meld je direct aan

Spreker
Eugène Kuipers heeft een Bachelor of Science in Business Administration van de Erasmus

Universiteit en is al meer dan 20 jaar tech-ondernemer. Zijn eerste project met Augmented Reality

was in 2011. Eind 2018 startte hij Metaverse Creator Platform Fectar in 's-Hertogenbosch. Na de

lancering in begin 2020 hebben meer dan zes miljoen mensen de gratis AR-app Fectar voor

Augmented Reality en Virtual Reality gedownload. Fectar werd internationaal bekend doordat zij de

eerste VR/AR-app hosten voor het mede mogelijk maken van het ontmijnen van Oekraïne.

Dataplatform Dealroom.co nam kortgeleden Fectar op in de lijst van de 100 meest veelbelovende

start-ups.

https://fd8.formdesk.com/nuv/techupdate_Metaverse
https://www.linkedin.com/in/eugenekuipers/
https://www.fectar.com/
https://dealroom.co/


Programma

09.00 - 09.30 uur - Eugène volgt de ontwikkelingen met betrekking tot Metaverse 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 Eugène stellen. Je ontvangt achteraf toegang

tot de filmopname en Eugène’s selectie van beste artikelen, video’s of podcasts over het

onderwerp.

Praktische informatie

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

uitgeefland. Geen voorkennis nodig.

Wanneer?

Dinsdag 7 maart 2023, 09.00 - 10.00 uur.

Waar?

Online webinar. Link naar deze bijeenkomst volgt.

Kosten (ex btw)?*

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

Los ticket voor niet-leden: € 79,-

Voor meer informatie kun je contact opnemen met projectmedewerker Floor Gerrits via

f.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 Trend Updates. De afname van een los
ticket is op persoonsnaam en geeft recht op 1 Trend 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.

mailto:f.gerrits@mediafederatie.nl
https://fd8.formdesk.com/nuv/techupdate_Metaverse


Freelancers en zzp'ers komen niet in aanmerking voor kortingen en subsidies die wij (een deel van)
onze leden bieden.

Voor werkgevers en ondernemers zijn zakelijke scholingskosten fiscaal aftrekbaar. Freelancers en
zzp'ers komen niet in aanmerking voor kortingen en subsidies die wij (een deel van) onze leden
bieden. Sinds 1 januari 2022 zijn scholingskosten voor particulieren niet meer aftrekbaar. Maar
misschien kom je wel in aanmerking voor STAP-budget voor werkenden en werkzoekenden.

https://www.mediafederatie.nl/actueel/stap-regeling-herstart-op-28-februari

