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Media Connectivity Lars Kabel Hent PDF Forlaget skriver:Media Connectivity identificerer og beskriver et
mulighedsrum. Et på nuværende tidspunkt

ikke-indtaget rum for handling, der er skabt af teknologiudviklingen og de globale megatrends
i livsstil og forbrug. Et nyt handlingsrum for såvel etablerede medie- og reklamehuse som for

innovative iværksættere og opstartsvirksomheder.

Media Connectivity tilbyder ny viden, generiske begreber og mønstre. Projektet beskriver
værdiskabende produkter, aktiviteter og tankegange til brug for den nuværende og kommende

journalistik,interaktion, branding og reklame. Og til undervisning.

Media Connectivity er ikke en bog skrevet af en ekspert målrettet IT-professionelle og højt
specialiserede fagfolk. Bogen taler ind i professionerne, brancherne og samfundet i bred forstand snarere end
ind i den højt specialiserede faglighed og i videnskaben. Projektet er målrettet virksomheder og institutioner
og professionelle i journalistik, kommunikation, branding og reklame. Bogen har også som målsætning at
levere nyt indhold til brug for undervisning på grunduddannelser, i efter- og videreuddannelser og på for

eksempel højskoler.
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