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GEN Summit 2016 – največje mednarodno srečanje urednikov in novinarjev 
 
 
Na Dunaju bo od 15. do 17. junija 2016 potekalo že šesto srečanje več kot 600 glavnih urednikov in 
medijskih inovatorjev z vsega sveta. Glavno vprašanje največjega tovrstnega srečanja na svetu se glasi: 
»Kako se lahko medijska industrija sooči z ogromnimi platformami kot so Facebook, Apple, Google, 
Amazon in mnoge druge, ki svojim uporabnikom prav tako ponujajo novice?« 
 
Dunaj bo junija tri dni v znamenju predstavitev, pogovorov, povezovanj in inovacij na področju medijev. 
Obravnavane teme segajo vse od podatkovnega novinarstva, virtualne realnosti, podcastov, od »starih« 
medijskih oblik do izključno spletnih platform. Zaokroženo sliko z vseh vidikov bodo skozi svoje izkušnje, 
poglede, ugotovitve in rešitve predstavili govorci organizacij kot so Reuters, Mashable, Webbmedia Group 
Digital Strategy, Die Zeit, Global Editors Network, kabinet premiera Velike Britanije, Google, Twitter, 
Washington Post, Axel Springer, NBC News, CNN; Charlie Hebdo, ORF, BBC, Wall Street Journal in mnogi 
drugi.  
 
Organizatorji so za lažji pregled pripravili 7 razlogov za obisk: 

1. Mreženje: Srečanje več kot 600 predstavnikov medijev iz več kot 60 držav z vsega sveta omogoča 
odlično priložnost za izmenjavo izkušenj in povezovanje. 

2. Prehod s tiska na splet: Med več kot 50 predavatelji bo prehod s tiska na splet predstavil Guy 
Crevier s kanadskega časnika »Le Presse« - morda je prav on našel čarobno formulo? 

3. Blokiranje oglasov – strokovni pogled na oglase in zakaj nas ne smejo spravljati ob pamet. 
4. Virtualna realnost: Kako lahko npr. videi, ki omogočajo pogled 360°, vplivajo na prihodnost 

novinarstva? 
5. Mednarodne nagrade za izredne projekte na področju podatkovnega novinarstva – Data 

Journalism Awards 2016 (DJA) bodo letos podeljene 16. junija 2016. 
6. SFN 2016: razglasitev zmagovalca mednarodnega tekmovanja start-up podjetij na področju 

inovativnih rešitev redakcijskih zagat – lanska zmagovalca sta bila projekta Coda in Sourcerise.  
7. Udeležba na številnih dogodkih po različnih lokacijah v mestu z največjo kakovostjo življenja, na 

Dunaju.  
 
Za več informacij si oglejte spletne strani na spodnjih povezavah ali se obrnite na nas: 
http://www.gensummit2016.org/ in http://www.globaleditorsnetwork.org/ 
Karte najdete na tej povezavi: http://www.gensummit2016.org/page/996160/register 
Cenejše vstopnice bodo na voljo samo še do konca marca. 
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