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Bauer Media producerar pop up podcast
på NextM

Lyssnandet i Sverige slår rekord. Konsumtionen av ljud har aldrig varit större
och det har aldrig investerats och annonserats så mycket i
ljudkommunikation som nu tack vare innovation inom teknik, gadgets och
innehåll.

Som marknadsledare inom ljud i Sverige ser vi det som en självklarhet att
medverka på tech- och marketingeventet NextM. Där kommer vi att
producera en pop up podcast - NextM Podcast by Bauer Media - där man får



möjlighet att lyssna på exklusiva och intima intervjuer med de flesta av
eventets internationella talare, representanter från Sveriges främsta
medieköpare och självklart kommer vår VD Staffan Rosell ge sin syn på
ljudlandskapet.

Programledare för The NextM Podcast är Martin Hugosson, VD på Maxus och
en av Sveriges mest erfarna mediebyråprofiler. Vi är jätteglada att Martin
åtagit sig programledaruppdraget då han är otroligt påläst och nyfiken på
framtiden.

Podden spelas in live inför publik i Bauer Medias monter på NextM och
publiceras på RadioPlay måndagen den 3 april.

Bauer Media är det självklara mediehuset för ljudbaserad underhållning. Vi
ger dig plattformen, nätverket och möjligheterna att utveckla din talang,
förverkliga dina idéer och göra din röst hörd. Med vårt breda utbud
underhåller vi hela Sverige, on air, online och on demand med Podplay och
RadioPlay - våra plattformar för tusentals populära podcasts.

Vi är en del av Bauer Media Group, finns i åtta länder; Sverige, Norge,
Danmark, Finland, Polen, Slovakien, Portugal, Irland och Storbritannien och
når mer än 55 miljoner lyssnare varje vecka. Vi är störst i Europa i digital och
kommersiell audio. Vi skapar innehåll som når fram och låter människor
uppleva ljudets kraft och möjligheter. Vi kallar det ljudeffekten.
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