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Lyssna på The NextM Podcast by Bauer
Media

I förra veckan gick GroupM’s årliga marketing- och tech-mässa, NextM, av
stapeln. Som marknadsledare inom ljud var Bauer Media givetvis på plats och
spelade in "The NextM Podcast". I podden lyfts bland annat kritiska röster
mot Google och Facebook och vi fick även höra om projektet Mars One som
ska etablera mänsklig bosättning på Mars.

I The NextM Podcast får du höra Cyborg rights-aktivisten Aral Balkan påstå
att Facebooks och Googles smekmånad är över. För det är nu tydligt att de



kartlägger vilka vi är och allt vi gör. Hör mer om det här.

Podden gästades även av entreprenören Bas Lansdorp, som i projektet Mars
One ska skicka iväg 4 personer till Mars år 2038. 200 000 personer har ansökt
om en enkelbiljett till planeten. I podden får du höra hur livet kommer att te
sig på Mars. Här kan du lyssna på avsnittet. 

Bas Lansdorp intervjuas av Martin Hugosson och Aral Balkan intervjuas av
Simone Westerberg.

- Inspelningen av NextM Podcast väckte stor uppmärksamhet på plats och tanken
är att även de som inte hade möjlighet att komma till eventet ska få uppleva
NextM genom podden, säger Louise Lundgren, Head of B2B på Bauer Media.

Intervjuerna som resulterade i 13 avsnitt har nu publicerats på RadioPlay.

Lyssna på samtliga gäster här:

• Aral Balkan, Cyborg rights activist
• Amber Case, Cyborgantropolog på MIT 
• Nikos Acuña, Chief Visionary på Sizmek
• Ryan Pulliam, CMO på Specular Theroy 
• Simon Gosling, Futurist på Unruly 
• Gamze Belloni, Brand Marketing Lead på iZettle 
• Magnus Rudling, VD på Vobling 
• Maddy Savage, journalist och moderator på NextM 
• Anna Rosang, affärsområdeschef digitala medier på SF Bio 
• Mikko Hyppönen, Säkerhetsexpert på F-Secure 
• Jonathan Epstein, Senior Vice president på Sentient

Technologies 
• Jessica Lauretti, VP, Global Head på RYOT Studio 
• Dr Wolfgang Hildesheim, Head of Watson på IBM 
• Robin Frenkel, Head of Media Nordics & Poland på Danone
• Peter Swartling, CEO/medgrundare WE®EL
• Bas Lansdorp, CEO på Mars One 
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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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