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NextM finns nu som podcast på RadioPlay

I förra veckan var det dags för den årliga tech-mässan NextM. Som
marknadsledare inom ljud, var Bauer Media på plats och producerade en pop-
up podcast - "The NextM Podcast". Podcasten innehåller exklusiva intervjuer
med såväl internationella talare som några av Sveriges tyngsta mediaköpare
och finns nu att lyssna på via RadioPlay.

Programledaren Martin Hugosson, VD på Maxus, ger lyssnaren en unik inblick
i techvärlden genom diskussioner med några av världens största



medierevolutionärer inom teknologi, framtid och medieevolution. 

- "Jag har alltid känt ett behov att få en fördjupning och låta någon ställa
följdfrågor till inspirerande talare efter en bra föreläsning. Därför tyckte jag Bauer
Medias idé om att skapa NextM Podcast var strålande. Att själv få ställa frågorna
var en klar bonus", säger Martin Hugosson.

Inspelningen av NextM Podcast väckte stor uppmärksamhet på plats och
förhoppningen är att även de som inte hade möjlighet att komma till eventet
ska få uppleva NextM genom podden!

Intervjuerna som resulterade i 12 avsnitt har nu publicerats på RadioPlay.

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.

http://www.radioplay.se/podcast/nextm


Kontaktpersoner

Anna Chrona
Presskontakt
Communications Director
Bauer Media
anna.chrona@bauermedia.se
0735088803

mailto:anna.chrona@bauermedia.se
tel:0735088803

