Even voorstellen:

Marion Boxum
'Twee jaar geleden solliciteerde ik bij de CPNB en inmiddels stuur ik het
marketingteam aan. Daarnaast ben ik verantwoordelijk voor de communicatie naar het
boekenvak en bedenk ik de strategie van het onlinemarketingteam. Ook ben ik
verantwoordelijk voor de websites, sociale media en de nieuwsbrieven.'

‘Mijn functie bij de CPNB
startte een half jaar voor
corona begon. Ik heb direct
in kaart gebracht waar de
stichting behoefte aan had
en waar nog kansen lagen
op het gebied van online
marketing. Dat kwam tijdens
de lockdown goed van pas,
met name omdat alle evenementen en prijsuitreikingen
online werden gehouden.'

Met de overname van
Hebban hebben we een
schat aan content te pakken
'Ik ben dan ook trots op het
feit dat we nu echt een
online afdeling hebben. De
CPNB communiceert online
met alle merken. Mensen
weten ons dan ook te
vinden. We versturen
geprofessionaliseerde
nieuwsbrieven en hebben
een hele grote slag gemaakt

op sociale media. Daarnaast
ben ik heel trots op de
samenwerking met Hebban
en alle campagnes die we
tijdens de lockdown snel uit
de grond hebben gestampt:
ze hebben allemaal online
plaatsgevonden.'
'Komend jaar willen we de
communicatie via de
websites graag verbeteren.
Denk aan de website van de
Boekenweek, waar nu enkel
informatie op staat over
bijvoorbeeld de auteurs,
geschenken en de data. Als
lezer kom je daar niet elke
week voor terug. Het
streven is een platform
waar de lezer terecht kan
voor informatie over onze
campagnes en een website
met relevante informatie
voor het vak. Met de
overname van Hebban
hebben we een schat aan
content en andere dingen
die lezers interessant
vinden te pakken.'

Boekentip
'In ongenade van J.M.
Coetzee: dat is een van de
boeken die voor mij veel
hebben betekent en de
liefde voor literatuur
hebben aangejaagd. Dit
boek laat voor mij heel
duidelijk zien dat het leven
nooit zwart-wit is. Het laat
zo de menselijkheid zien.
Geen pretentie, maar puur
de mens met alle goede en
slechte gedachten, de
dubbelzinnige moraal.'

