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De marketeer
heeft het druk
e

n daar kan hij niets aan doen. Hij volgt de trends.
1. Hij kan de vloedgolf aan informatie niet aan
(800 tweets per seconde, en dat is slechts het begin).
2. Hij ondergaat de dictatuur van real time, zijn klant is live.
3. Hij traceert alles wat mobiel is. Te veel. Onmiddellijk.
Overal. Need help?

Web op maat
H

et internet is een venster op het onbekende.
Of liever was. De vraag: blijft het internet een nuttig
instrument of zal het stilaan overbodig blijken?
Vandaag wordt het namelijk meer en meer een
weerspiegeling van wat we al kennen. De digitale
gebruikers geven hun realiteit zelf vorm met LookTel,
Junaio, Micello, Street Line, NeihgbourGoods, My
Town, iButterfly, Foursquare, AR Parrot, Grassroots
Map, Map Kibera, Flattr , Flipboard, Paper.li,
Datasfift, MySixthSense, AvoidR, Talentag, FitsMe,
HAL, Vcon,... Dé vraag: wordt dat op een
bepaald moment overbodig of bewijst het nog
steeds zijn nut?

Intelligence Service
Q

uora is een communitywebsite waar iedereen vragen kan stellen en
beantwoorden. En het is de nieuwe buzz. Waarom?
1. Kwaliteitsinhoud.
2. De leden moeten aangebracht worden.
3. De community herenigt de sterren van Silicon Valley (iedereen wilt lezen
wat ze schrijven, u ook).
4. Quora profiteert van de sociale connecties die er al zijn tussen de
leden (Facebook, Twitter) en volgt in real time de gesprekken over de
opgegeven onderwerpen. Word nog intelligenter: www.quora.com
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Belangrijkste
cijfers
GECONSOLIDEERDE RESULTATENREKENING (EUR)*

31/12/2010

31/12/2009

31/12/2008

BEDRIJFSOPBRENGSTEN

33.105.221

31.782.957

31.484.834

BEDRIJFSKOSTEN (VÓÓR AFSCHRIJVINGEN)

-30.485.186

-29.454.548

-28.797.972

2.620.035

2.328.409

2.686.862

-895.667

-802.255

-636.033

1.724.368

1.526.154

2.050.829

FINANCIEEL RESULTAAT

-1.575.043

-362.910

-305.193

BEDRIJFSWINST VÓÓR AFSCHRIJVINGEN OP
CONSOLIDATIEVERSCHILLEN

1.367.643

1.163.244

1.745.636

AFSCHRIJVINGEN OP CONSOLIDATIEVERSCHILLEN**

-1.218.318

-937.527

-891.000

149.325

225.717

854.636

UITZONDERLIJK RESULTAAT

-326.734

-194.085

45.918

WINST VOOR BELASTINGEN

-177.409

31.632

900.554

UITGESTELDE BELASTINGEN

-301.145

-457

281.917

BELASTINGEN OP HET RESULTAAT

-420.096

-412.075

-792.196

-282

51.490

0

NETTOWINST VÓÓR AFSCHRIJVINGEN
OP CONSOLIDATIEVERSCHILLEN

319.386

608.117

1.281.275

NETTOWINST

-898.932

-329.410

390.275

44.856

296.460

364.401

-943.788

-625.870

25.874

31/12/2010

31/12/2009

31/12/2008

9.287.012

6.942.276

7.423.437

VLOTTENDE ACTIVA

16.311.068

15.809.082

15.042.223

TOTAAL DER ACTIVA

25.598.080

22.751.358

22.465.660

EIGEN VERMOGEN

11.016.293

9.238.205

9.729.505

51.258

406.833

493.893

14.112.214

12.274.318

11.131.261

7%

13%

12%

BEDRIJFSWINST VÓÓR AFSCHRIJVINGEN (EBITDA)
AFSCHRIJVINGEN
BEDRIJFSWINST

BEDRIJFSWINST

AANDEEL IN HET RESULTAAT VAN DE ONDERNEMINGEN
DIE GECONSOLIDEERD ZIJN VOLGENS DE
VERMOGENSMUTATIEMETHODE (winst)

A. aandeel van derden
B. aandeel van de groep

GECONSOLIDEERDE BALANS (EUR)*
IMMATERIELE ACTIVA

BELANGEN VAN DERDEN
LOPENDE SCHULDEN

NETTOWINST VÓÓR AFSCHRIJVINGEN OP
CONSOLIDATIEVERSCHILLEN OP HET EIGEN
VERMOGEN (RETURN ON EQUITY)
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GEGEVENS PER AANDEEL

31/12/2009

31/12/2008

31/12/2007

9,37

9,5

7,75

3.796.869

3.496.708

3.459.533

PRIJS PER AANDEEL (in EUR)
AANTAL AANDELEN
BEURSKAPITALISATIE (in EUR)

35.576.663

33.218.726

26.811.380

AANTAL ONDERSCHREVEN WARRANTEN

224.910

165.630

112.200

COURANT RESULTAAT / AANDEEL (in EUR)

0,0393

0,0646

0,2470

AANDEEL VAN DE GROEP / AANDEEL (in EUR)

-0,2486

-0,1790

0,0075

NETTOWINST / AANDEEL (in EUR)

-0,2368

-0,0942

0,1128

NETTOWINST VÓÓR AFSCHRIJVINGEN OP
CONSOLIDATIEVERSCHILLEN / AANDEEL (in EUR)**

0,0841

0,1739

0,3704

* Opgesteld volgens de Belgische boekhoudnormen.
** In tegenstelling tot de internationale “IFRS”-normen, schrijven de Belgische boekhoudnormen een afschrijving voor op de consolidatieverschillen die een
significante impact hebben op het netto geconsolideerde resultaat van de onderneming.

Evolutie van de omzet
+1%
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Jaaroverzicht
Emakina

Emakina lanceert
Emakina / Agency

Emakina lanceert Emakina / Agency,
een multidisciplinair team van experts op
het vlak van branding. De strategische
planners, analisten, creatieve geesten
en brand keepers bedenken samen
rijke merkervaringen en brengen ze via
verscheiden communicatiekanalen tot
leven met behulp van rijke digitale tools.
www.emakina.com/agency

is nummer 1 in
Pub magazine

Emakina,
nummer één
als digitaal
agentschap
Emakina is van nature digitaal
en wil alleen maar winnen.
Die combinatie is de drijvende
kracht achter alle werk voor klanten.
Toen INSIDE magazine Emakina
Group op nummer één zette in de
lijst van digitale agentschappen,
gaf dat de groep dan ook een
energiestoot om het jaar in stijl
in te zetten.

Emakina klom bovendien in PUB
magazine op naar de eerste
plaats op de lijst van Belgische
reclameagentschappen.
De bekendmaking bracht in het
wereldje een schokgolf teweeg.
De erkenning bevestigt het
toenemende belang van
digitale communicatie en
de uitstekende positie van
Emakina als onafhankelijk
agentschap dat de volledige
communicatieketen beheert.

Campagne

KBC en

The Reference

gaan met u mee
KBC en The Reference introduceren
de eerste mobiele internettool van
de bank. De app voor Android
en iPhone biedt een schat aan
informatie en simulatietools, een
bewijs van het marktleiderschap
van Emakina op vlak van mobiele
businessplannen, strategie en
toepassingen.http://m.kbc.be

Innovation
Union
Emakina lanceerde met succes de
campagne Innovation Union
voor het Europese DG Onderzoek
en Innovatie. Een video met
hypermoderne film, muziek en
3D-animatie zorgde voor heel
wat “buzz” in Europese kringen.
Met toepassingen voor iPhone,
iPad en interactieve touchscreens
werd het debat over innovatie bij
DG Onderzoek en Innovatie nog
aangevuurd.
http://ec.europa.eu/research/innovation-union

Mail

Desig
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De E-Shop van ING lion
The Phone
dreams... En
House is ‘live’
The Phone House heeft een
nieuwe alles-in-één oplossing voor
e-commerce. Het is een gigantisch
succes. Emakina tekende voor
de productie van de slimme
onlinewinkel: merkimago, ‘push
to store’-technieken, innovatieve
e-shopfuncties en een flexibele
administratieve ruggengraat.
www.phonehouse.be

je dromen
komen uit!

Emakina maakt ING Lion Dreams.
Nooit meer een fout cadeau!
Je creëert je eigen droom op
Facebook en vervolgens deel je die.
Vrienden kunnen aan de droom
bijdragen met een nieuwe of
bestaande ING Lion-account. En
elke maand helpt ING één droom
uitkomen. www.ing.be/liondreams

Emakina
neemt
Yunomi
Schweppes tweemaal
onder
bekroond op
handen
MIXX Awards

Schweppes deed een beroep op
Emakina voor een internationale
rebranding en een volledige offen online strategie. Het team van
Emakina / Agency ‘distilleerde’
het merk en haalde er de absolute
kernelementen uit: volwassen,
kwaliteit, onverwacht en bruisend.
Dat werd vervolgens in een dag- en
een nachtversie gegoten, met een
nieuw logo, een nieuwe identiteit en
een geweldige “Schweppesonality”campagne.
www.schweppeseuro.com

Yunomi, de onlinecommunity van
Unilever is een geweldig succes.
Dit project kwam er dankzij
Emakina.NL, die het ontwierp,
uitwerkte en beheert. Het is een
multibrand-platform met respect
voor vrouwen. Het luistert naar
hen en biedt hen een dynamisch
internationaal forum. Geen
wonder dat Unilever Benelux de
prestigieuze prijs ‘E-Advertiser of
the Year’ kreeg van MIXX, net
als de eerste prijs in de categorie
‘Direct Response’.
www.yunomi.be / .nl

MONA,

Museum Of
Neverending
Art
Emakina krijgt een plaatsje in de hall
of fame van het Microsoft-platform
“Beauty of the web”.
Het Museum Of Neverending Art
werd voorgesteld als een toonbeeld
van conceptueel, grafisch en
technisch kunnen.
Met elke nieuwe bijdrage wordt het
interactieve pixeldoek van MONA
groter. Zo geeft dit de nieuwe
Microsoft-browser Internet
Explorer 9 de kans zijn sterk
uitgebreide mogelijkheden te tonen.
www.museumofneverendingart.com

Opgelet: emo
E

motionSense en Mappiness
probe r e n d e e m o t i o n e l e
t o e s t a n d v a n gebruikers af te leiden
door middel van hun activiteit op
sociale netwerken. Benieuwd wat ze
ervan zouden maken als iemand schrijft
“mijn hart ligt in duizend scherven op
de grond... wat is het leven dan nog
waard?” en een vriend vervolgens
antwoordt met “mag ik je cursus
wiskunde lenen?”

Kinderspel
F

eit: niets is zo ontmoedigend bij
het surfen als een ergerlijke interface.
Spel en emotie bepalen het
engagement van de gebruiker.
Een nieuwe trend zet zich in: gameplay.
Hiermee gaan we vervelende
handelingen uit een website omzetten
in minigames. Zo verhogen we het
gebruiksplezier van de bezoekers
en houden we ze langer in de ban.
Kinderspel!

Zin geven
aan
verandering

In 2010 nam de activiteit van Emakina met 4 % toe en de
rentabiliteit steeg met 14 %. Die prestatie is het resultaat
van een permanent streven naar waarde voor onze
klanten, de klanten van onze klanten en de duizenden
consumenten die onze toepassingen gebruiken.

Zin geven
aan
verandering

Zin geven aan verandering
De digitale revolutie ligt nu achter ons. Zij leidde tot
een explosie van communicatiekanalen en -dragers
(websites, mobiele toepassingen, direct marketing,
sociale netwerken, geo-gelokaliseerde diensten …).
In het licht van deze toenemende complexiteit van
het medialandschap zijn bedrijven op zoek naar
partners die de boodschap en de waarden van hun
merk helder en coherent kunnen overbrengen.
makina is een ‘digital native’
bedrijf dat zijn klanten dag
na dag helpt om bij te blijven
op een markt die steeds blijft
veranderen.
Onze multidisciplinaire teams
volgen de markttendensen
op de voet, spelen in op het
gedrag van consumenten
en reiken strategische
aanbevelingen aan die voor
klanten de weg uittekenen voor hun ontwikkeling.
Die veranderingen zijn vaak zeer ingrijpend voor
onze klanten. Het gaat dan over de relaties die
ze onderhouden met hun consumenten, de presentatie
van hun merken, de manier waarop ze hun producten
en diensten ontwerpen, de verkoopmodellen ...
Elke verandering houdt risico’s in, maar biedt ook
nieuwe kansen.
Door zin te geven aan die veranderingen, ontwikkelt
men een langetermijnvisie die waarde creëert.

Het internet is veel meer dan
een nieuw medium.

STRATEGIeËN
DIENSTENAANBOD

ERVARINGEN

VERTROUWEN

COMMUNICATIEKANALEN

CONSUMENTEN

Een website is veel meer dan een
reeks pagina’s.
Het internet behoort vandaag tot de dagelijkse
leefwereld van de gebruikers. Het is inmiddels de
grootste bron van ontspanning en informatie.
We volgen het voorbeeld van “Mijn Hemofilie”
(www.mijnhemofilie.be), een website die
hemofiliepatiënten en hun omgeving helpt om
met de ziekte om te gaan.
We zoeken een manier om het concept van de Gouden
Gids helemaal in een nieuw jasje te steken door kmo’s
de mogelijkheid te bieden hun eigen personaliseerbare
site te creëren via een nieuwe dienst van Truvo.
We verduidelijken wat de opdrachten van de Europese
Commissie inhouden door gebruik te maken van de
nieuwe media waar het jonge publiek mee vertrouwd
is. Zo ontwikkelde het DG Onderzoek en Innovatie
een fantastische video om door Europa ondersteunde
innovatieprojecten voor te stellen
(http://ec.europa.eu/innovation-union).
Het is dankzij die combinatie van innovatie en
waardecreatie dat Emakina blijft groeien en beter
doet dan de markt.
We bedanken al onze klanten, medewerkers en
partners voor het vertrouwen dat zij in ons stelden
in hun verlangen naar verandering.

Denis Steisel, CEO

Zin geven
aan
verandering

Emakina bouwt
verder aan de weg
naar de Europese
top met een
verbetering van
haar dienstenaanbod
met oog voor
rendabiliteit.

Het is een nieuwe manier om merkervaringen op
te bouwen, in dialoog te treden met de consumenten
en hen meer inhoud te bieden. Een goed voorbeeld
daarvan is het communityplatform Yunomi
(www.yunomi.be / .nl) waar vrouwen talloze tips vinden
om een goed evenwicht te vinden tussen hun gezinsen beroepsleven. Unilever werd door IAB (Interactive
Association Bureau) gelauwerd als ‘E-advertiser van
het Jaar 2010’ voor de bijdrage die het bedrijf leverde
aan de ontwikkeling van een meer gepersonaliseerde
marketing die dichter bij de consumenten staat.

Evolutie van de
digital native

1998
Denis Steisel
richt het agentschap
“Make It Happen” op

1995
Evolutie van
de digital
native
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Emakina Group

Begin van Skype
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zal 3 jaar bestaan

2001

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

Interactieve
markttendensen
De interactieve markt evolueert op alle mogelijke niveaus, en dat
betekent dat marketeers en agentschappen in 2011 en de jaren daarna
heel wat uitdagingen en mogelijkheden aangereikt zullen krijgen.

Organisatie
Op organisatorisch vlak verminderen bedrijven
het aantal spelers waar ze mee samenwerken.
Ze consolideren hun marketingactiviteiten
in plaats van ze per drager of per land over
verschillende leveranciers te spreiden.
Megamerken als Levis en Coca-Cola werken
niet langer met één agentschap per land:
de digitale wereld kent geen grenzen, net zo
min als de digital natives.
Vanaf nu ontwikkelen de grote merken
digitale en marketingstrategieën voor een
internationaal publiek, met de mogelijkheid
van lokale aanpassingen.
Om die uitdaging het hoofd te kunnen
bieden, versterken we bij Emakina de
operationele capaciteit, door uitbreiding EN
samenwerking.

Interactieve
markttendensen

Naast de rationalisering van leveranciers, zijn
grote merken ook bezig bepaalde taken en
functies die door de digitale revolutie zijn
ontstaan, intern een plaats te geven. Er komen
steeds meer nieuwe taken en specialisaties:
community manager, search engine
marketeer…
Emakina staat klaar om de juiste training
en strategische richting te
leveren voor wie die nieuwe functies
gaat bekleden.

Communicatie
De traditionele communicatie staat op zijn
kop: in het digitale tijdperk is de consument
het medium geworden, en heeft hij de
grootste share of voice.
Campagnemakers moeten klanten verleiden
en vasthouden door een toegevoegde waarde
te creëren die relevant is voor het leven van
die klant. Online en mobiele platformen
bieden enorme mogelijkheden voor innovatie
en voor het creëren van echte waarde,
bovenop efficiënte campagnes. Dankzij de
always-on, virals en onderlinge verbondenheid
van publiek en contactpunten, worden
consumenten de ambassadeurs van een merk.
Om die extra waarde te creëren, is digital
native ervaring en kennis nodig.
Met Emakina zijn we goed geplaatst om
onze expertise ten dienste te stellen van
de grote merken.

Structureel

Doordat het digitale luik nu deel uitmaakt van
mainstream commerciële activiteit, creëren
bedrijven nieuwe functies die door de nieuwe
generatie digital natives worden ingevuld.
Omdat ze nog geen beslissingsbevoegdheden
hebben, moeten ze zich nog bewijzen en
het vertrouwen van de baas in het digitale
universum versterken.
Bedrijven in de marketingsector ondergaan
een gelijkaardige transformatie. Mainstream
communicatiebureaus verschuiven stilaan naar
een nieuw digitaal bestaan, door te rekruteren
of uit te breiden.
Emakina werd geboren als digital native.
Maar we versterken ons dienstenaanbod
door ons aanbod op vlak van reclame te
versterken.

Technologie
Op vlak van technologie zien we een behoefte
voor meer platformconsolidatie.
Megamerken worden overstelpt door de vele
systemen en platformen waarmee ze werken.
Dit geldt niet alleen voor hun communicatie
en marketing: CMS, CRM, DM, Hosting…
We werken mee aan een centralisering
van technische platformen op Europees
en wereldniveau. Bedrijven rationaliseren
hun investeringen door gebruik te maken
van gecentraliseerde niet-merkgebonden
instrumenten en systemen die gemakkelijk
aanpasbaar zijn.
Mogelijkheden troef voor Emakina. Wij
maakten bijvoorbeeld : het Maui-platform
van Unilever. Hiermee kunnen zij al hun
verschillende merken binnen één familie
een pasklare webaanwezigheid bieden
met interrelationele tools.

marketing
Wat marketing vooral moet doen is de
“Return on Investment” begrijpelijk maken.
Het samenbrengen van alle gegevens uit
verschillende hoeken blijft al gauw een zeer
moeilijke opgave. De gegevens van klanten en
prospecten worden in grote informatie-silo’s
gestockeerd, waarbij elke informatiedrager en
elk platform zijn eigen manieren hanteert om
de gegevens te verzamelen, te meten en te
analyseren.
De globale marketingactiviteit echter
steunt op een geïntegreerde strategie
en prestatieanalisten spelen hierbij een
grote rol. Toch blijft een gecentraliseerde
gegevensverzameling nog steeds een
uitdaging.
Een belangrijke opdracht is het in kaart
brengen van het volledige en voortdurende
proces van interactie tussen de klanten en
de merken. Hoe kunnen we met precisie de
efficiëntie van een marketingstrategie meten,
wetende dat een succesvolle actie het gevolg
is van een andere?
Grote merken hebben een dashboard nodig
dat al die gegevens combineert en met elkaar
verbindt om een volledig en doorlopend beeld
te krijgen van de klant/merk relatie.
Emakina implementeert oplossingen die
gegevens verzamelen, combineren en
verfijnen, waardoor de ‘silo’s’ met elkaar
worden verbonden. De verschillende
cijfers worden gecombineerd, zo komt
men tot waardevolle inzichten.

Interactieve
markttendensen

Veel bedrijven zien de digitale wereld nog
steeds als een extra dimensie en niet als
een wezenlijk onderdeel van hun activiteit
(marketing, communicatie, sales,...). Maar
het tij begint te keren. Er is een structurele
verandering op til op vlak van commerciële
activiteit, ondernemingsvorm en sector.

onze
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Toekomst van het ditigal native-agentschap

Door Brice Le Blévennec, CVO

W

e leven in een nieuw tijdperk dat vroeger
alleen bestond in de wilde verbeelding van een
paar futuristische schrijvers… Een wereld waarin
immigranten, die de technologie, taal en normen van de
digitale wereld in uiteenlopende mate leren beheersen,
snel terrein verliezen op de Digital Natives, die hiermee
zijn geboren.
Denk even terug aan uw jeugd. Muziek draaide toen nog op 45 toeren.
Op uw boekenplanken lagen stapels videocassettes. Als u wilde weten wat er in
de wereld gebeurde, moest u een krant gaan kopen of wachten op het journaal
van 20 u. Werkjes voor school werden geschreven op de schrijfmachine - en bij
de kleinste tikfout moest u helemaal opnieuw beginnen. De telefooncel was uw
beste vriend wanneer u uw ouders wilde laten weten dat u niet thuis zou zijn
voor het avondeten. En toen kwam de digitale vloedgolf die de oude wereld
overspoelde.
Natuurlijk barstte de storm niet in één keer los. Er waren voortekenen die hem
aankondigden. Vanaf het begin van de jaren 90 zagen platenhandelaars
de compact disc opduiken, voorbode van de vele omwentelingen die de

muziekindustrie de volgende jaren zou
doormaken. Op hetzelfde moment
begon de computer zijn intrede te
doen in de huiskamer, samen met
de Franse Minitel, voorloper van de
moderne communicatienetwerken.
Aan het eind van het decennium brak
het internet door bij het grote publiek
en veranderde de wereld voorgoed.
De jongeren zijn de voortrekkers
van deze revolutie en veroorzaken een
ommekeer in onze manier van denken,
leren, ontspannen, kopen. Zij zijn de
“digital natives” (digitale autochtonen).
De digitale wereld is de enige die zij ooit
gekend hebben, waar alles in digitale
vorm bestaat en die dag en nacht
toegankelijk is. Ze zijn altijd verbonden
en zien hun mobiele telefoons en
toestellen als digitale verlengstukken
van zichzelf. In tegenstelling tot de
immigranten, die hun e-mails nog
afdrukken, hebben de Digital Natives de
technologische mutaties eerder als een
evolutionaire verandering ondergaan.
Ze lijken op de alwetende,
almachtige cyborgs uit de sffantasieën van de vorige eeuw. Deze
virtuele superhelden zijn begiftigd
met goddelijke krachten: toegang tot
grenzeloze informatiebronnen zoals
Google of YouTube en de oneindige
kennis van Wikipedia. Via Twitter en
RSS staan zij rechtstreeks in contact

De digitale technologie en de
mensen die er gebruik van maken,
veranderen de maatschappij.
wat vroeger gelijkstond met het
opdelen en verdelen van goederen,
betekent nu vermenigvuldigen, zelfs
met toegevoegde waarde door de
grotere verspreiding van kennis
en ervaring.
Het digitale tijdperk is nog maar
pas begonnen, maar heef t al
heel wat teweeggebracht op vlak
van veranderingen in de structuur,
mechanismen, verbanden en waarden
van onze samenleving. De digitale
technologie en de mensen die er
gebruik van maken, veranderen de
maatschappij. Persoonlijke identiteit,
privacy, veiligheid, eigendomsrechten,
informatieverspreiding, politiek

activisme en met name ook de macht,
zijn stuk voor stuk fundamenteel
getransformeerd.
In de digitale wereld zijn het niet
langer alleen de eigenaars van de media
en de beleidsmakers van de traditionele
bedrijfs- en politieke wereld die een
zekere invloed hebben.
Door de massale onderlinge
verbondenheid en de vermenigvuldiging
van de relaties van elk individu, krijgt
zelfs de kleinste vis een groter en
belangrijker publiek dan ooit tevoren.
Peer-to-peer betekent niet alleen dat
er digitale goederen, maar ook ideeën
en standpunten worden gedeeld en
uitgewisseld - en zelfs gecreëerd.

Wat betekent dit
voor merken?
De relatie tussen merken en hun
markten verandert ingrijpend. De
meest doeltreffende boodschappers en
ambassadeurs van uw merk staan niet
langer op de loonlijst van uw marketingen pr-bureaus. Het zijn uw consumenten,
hun vrienden en familieleden… die zo
positief of kritisch zijn als ze willen.
Het tijdperk van ‘Mooie Campagnes’
is voorbij. Wat nu telt, zijn de
diensten met toegevoegde waarde
voor uw consumenten, waardoor zij
ambassadeurs worden van uw merk.
Uw marketingacties op korte termijn
moeten de aanzet zijn voor langdurige
relaties met uw consumenten. De
programma’s en systemen die u hiervoor

ontwikkelt, moeten betekenisvol en op
hun plaats zijn, en gebruikmaken van de
sociale, feedbackvriendelijke aard van
de online wereld.
Om de merkambassadeur in
uw klanten los te maken, is een
grondige kennis nodig van het
consumentengedrag, de online wereld
en uw merk- en bedrijfsdoelen. De
toekomst van uw merken wordt
bepaald door “storytelling”. Dit is het
vermogen om rond uw product of dienst
een verhaal te vertellen dat coherent en
betekenisvol is voor de ontvanger van
de boodschap. Het komt erop aan een
plekje te veroveren in een gesprek dat
al begonnen is, dat wereldwijd wordt

gevoerd en in real time plaatsvindt.
In deze nieuwe omgeving moeten
merken zich gul tonen en aandacht
hebben voor hun gebruikers: ze moeten
rekening houden met hun mening, hun
kritiek, en hun verrijkende ervaring
met de producten. Uiteraard kunnen
adverteerders er ook voor kiezen niet
deel te nemen aan dit grote gesprek.
Op lange termijn betekent dit echter
dat ze bij de consument uit beeld
verdwijnen want die zal heel zijn sociaal
leven naar de digitale wereld hebben
overgeplaatst.

onze visie

met gebeurtenissen over heel de
planeet en dankzij Facebook en Netlog
houden ze contact met hun vrienden
overal ter wereld. Zij communiceren
met beeld en geluid met iedereen die
Facetime en Skype gebruikt en kunnen
elk evenement meemaken dankzij
Qik en Ustream. Zij raadplegen de
grootste bibliotheek ter wereld met
Amazon Kindle en iBook, luisteren op
elk ogenblik naar elke gewenste muziek
dankzij Spotify en kijken naar om het
even welke film op Netflix. Ze leggen
hun favoriete herinneringen vast op HDfoto’s of -video en plaatsen om het even
wat op hun blogs, sites, podcasts…
zodat de hele wereld kan meekijken.
De wereld waarin zij leven, verschilt
radicaal van die van hun voorouders:
op vele vlakken is schaarste omgevormd
tot overvloed. Bronnen die vroeger
beperkt waren - toegang tot media,
informatie, doelgroepen - zijn nu
overvloedig of zelfs alledaags. Delen,

onze visie

De bedrijven van de toekomst begrijpen
de Digital Native. Zij kennen de digitale wereld
en de technologieën en strategieën waar ze
op steunt door en door. De toekomst ligt bij
de bedrijven die verschillende competenties
combineren:
Technologische knowhow,
creativiteit en strategische visie.
Een merk dat het goed wil doen in
de digitale media, moet op zoek gaan
naar een partner die webapplicaties
kan ontwikkelen, die zijn strategische
aanpak kan verbeteren en de nodige
creatieve middelen kan aanreiken. Dit
zijn drie facetten die wij bij Emakina

vanaf het prilste begin hebben ontwikkeld
en die geconcretiseerd zijn in de drie
pijlers van ons serviceaanbod: ontwerp
van webapplicaties, merkactivering en
merkbeheer.

Geobsedeerd door prestaties.
In de digitale wereld is alles meetbaar,
traceerbaar en vergelijkbaar. Nooit
eerder beschikten merken over zoveel
informatie om het effect van hun acties
onmiddellijk te meten. Agentschappen
moeten nu in staat zijn de return on
investment van de campagnes die ze
voor hun klanten ontwikkelen in real
time te meten en de marketing- en
communicatie-inspanningen meteen te
optimaliseren. De prestatie-indicatoren
zullen er alleen maar complexer op
worden. Overzichtslijsten zullen niet
alleen meer het aantal bezoekers tonen,
maar ook parameters die weergeven
hoe de consument mentaal tegenover
uw producten en diensten staat. Door

zijn activiteiten samen te smelten met
Troy, ontwikkelt Emakina het begrip
‘creativiteit’: een reclamecampagne
stopt vandaag niet meer bij de
lancering. Door de digitalisering is het
mogelijk de campagne quasi dagelijks
te optimaliseren op basis van de
cijferresultaten en de feedback van de
consumenten.

De ervaring van de gebruiker als basis van de
relatie tussen een merk en de consument.
De rol van het agentschap bestaat
erin zijn klanten te helpen originele,
onvergetelijke en doeltreffende
ervaringen op te bouwen om in de
smaak te vallen bij een almachtige
consument, die voortaan de controle
heeft over de relatie met het merk en

zich niet langer wil onderwerpen aan
eenrichtingsboodschappen. Ook hier
is ons agentschap klaar voor deze
ontwikkeling met zijn expertisepool op
dit domein.

De digitale revolutie is
ook een culturele revolutie.
Emakina loodst u door
deze omwentelingen.

AVG ondervroeg 2200 moeders van kinderen van 2 tot 5 jaar die
toegang hadden tot het internet. Dit onderzoek werd uitgevoerd in de
Verenigde Staten, Canada, Japan, Australië, Nieuw-Zeeland en 5 landen in
Europa (Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, Italië, Duitsland en Spanje).
De ondervraagde huismoeders kregen een lijst met technische vaardigheden
en dagelijkse handelingen voorgeschoteld, met de vraag aan te duiden welke
hiervan hun jonge kinderen het best onder de knie hadden.

Resultaat:
Jonge kinderen spelen gemakkelijker een
videospelletje dan dat ze leren fietsen.

25 % van de jonge kinderen kan een webbrowser
openen, terwijl slechts 20 % zonder hulp kan zwemmen.

58 % van de kinderen van 2 tot 5 jaar kan een
videospel spelen. In het Verenigd Koninkrijk en
Frankrijk stijgt dit cijfer tot 70 %.

De Europese kinderen tussen 2 en 5 jaar zijn
beter in het gebruik van een mobiele telefoon dan
hun Amerikaanse leeftijdsgenootjes (44 % in Italië
tegenover 25 % in de Verenigde Staten). Hetzelfde
geldt voor computerspellen (70 % in het Verenigd
Koninkrijk tegenover 61 % in de Verenigde Staten)
of het gebruik van een muis (78 % in Frankrijk en
67 % in de Verenigde Staten).

44 % van de kinderen van 2 tot 3
jaar kan een computerspel spelen. Ter
vergelijking, slechts 43 % van de 2tot 3-jarigen kan fietsen.
19 % van de 2- tot 5-jarige
kinderen speelt met een
Smartphoneapplicatie, terwijl
slechts 9 % zijn veters kan
binden. Bijna evenveel 2- tot
3-jarigen (17 %) dan 4- tot
5-jarigen (21 %) kunnen
met een applicatie spelen.

Bron: http://free.avg.com/fr-fr/actualite.ndi-106

onze visie

De toenemende digitalisering van
de communicatiemiddelen verandert
de spelregels voor de adverteerder.
Het volstaat niet meer om massaal
mediaruimte te kopen en een zekere
‘share of voice’ te verwerven. Voortaan
moet een merk zichzelf zien als een
aaneengesloten ervaring, een cyclus van
interacties op alle platformen: computer,
televisie, mobiele telefoon, tablet…

Positionering

Positionering?

Merkervaringen
opbouwen

D

e wereld waarin
we leven, is
helemaal ingrijpend
veranderd. Door
de digitalisering is
het leven van de consumenten
er helemaal anders gaan uitzien,
onherroepelijk. De toekomst van
de marketing ligt dan ook steeds
duidelijker in de convergentie
van de on- en offline diensten.
De bedrijfswereld heeft dit
al begrepen en gaat in zijn
strategieën voluit voor digitaal.
In dit nieuwe ecosysteem van
interactieve en sociale media, van
mobiele technologie en digitale
dragers, waar de veranderingen
elke dag sneller gaan, is het voor
bedrijven almaar belangrijker
zich te laten bijstaan door
een partner die helemaal
mee is met de wereld en de
consumenten van vandaag.
Emakina is een full-service
digital native-agentschap.
Wij leggen ons hoofdzakelijk
toe op het coördineren van
alle contactpunten tussen de
consument en de merken.
Dit resulteert in relevante,
memorabele, aangename en
coherente merkervaringen.

Wij willen bedrijven helpen de
juiste boodschap te brengen
op het juiste moment en via de
juiste kanalen, en op die manier
zin en waarde creëren voor de
consumenten. Dit is niet zozeer
een kwestie van technologie
dan wel van de manier waarop
deze technologieën naadloos en
praktisch in het dagelijks leven
worden ingebed en geïntegreerd.
Om in deze opdracht te slagen,
heeft Emakina een unieke
verzameling van technologische,
strategische en creatieve talenten
bijeengebracht die raad weten
met al uw noden, ongeacht
het doel, het type project
of de aard van de opdracht.
Emakina maakt u het leven een
stuk eenvoudiger, omdat u nu
slechts één enkele partner hebt
die u begeleidt bij het gebruik
van de digitale instrumenten,
die u helpt de juiste keuzes
te maken en de oplossingen
implementeert, zodat u zich
enkel op uw strategische
doelen hoeft te concentreren.
Met de oprichting van een
nieuwe kernactiviteit,
Emakina / Agency (verzameling
van creatieve en strategische

profielen binnen één entiteit),
versterkten wij onze drie
bestaande kernactiviteiten en
onze acht expertisecentra, zodat
er nu een omvattend antwoord
kan worden geboden op de
uitdagingen waarmee bedrijven
vandaag worden geconfronteerd.

Dienstenaanbod
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Dienstenaanbod
Emakina is als specialist in nieuwe media
de geschikte partner om relevante en
innovatieve merkervaringen te ontwikkelen
die de aandacht van klanten trekken en hen
uitnodigen tot interactie met uw merk, product
of dienst.
We beschikken over een uitgebreid team van
specialisten die raad weten met al uw behoeften,
ongeacht de doelstelling, het soort project of de

Dienstenaanbod

aard van de opdracht.
Om in uw opdracht te slagen, heeft Emakina
een uniek team aan talenten bij elkaar gebracht.
Eén contactpersoon gidst u door de wereld van
de nieuwe media en begeleidt u bij het maken
van de juiste keuzes zodat u zich op uw strategie
kunt concentreren.

Van strategie tot
implementatie, van
idee tot resultaat, is
Emakina vastbesloten
langdurige relaties op
te bouwen met haar
klanten.

Voor de uitvoering van deze geïntegreerde aanpak steunt
Emakina op haar vier kernactiviteiten en 8 expertisecentra.
Vier kernactiviteiten
Emakina / Web Building

Emakina / Agency

Het internet is in de eerste plaats een nieuw medium,
met de website als hoeksteen. Emakina bouwt
uw website, uw intranet (intern netwerk voor
uw werknemers) of uw extranet (voorbehouden aan
uw klanten, partners, onderaannemers,
distributienetwerken of vertegenwoordigers).

Emakina / Agency staat voor ontwerp, consultancy inzake
merkstrategie, merkpositionering, strategische planning,
implementatie van merkconversaties, duurzame dialoog
met klanten… Bij ons wordt elk merk beheerd door een
‘brand keeper’ die onze klanten door het voortdurend
veranderende nieuwe medialandschap loodst en hen
begeleidt bij hun tactische keuzes, zodat ze zich op hun
strategische doelen kunnen concentreren.
Onze strategen, ontwerpers, analisten, creatieve
specialisten en brand keepers hebben één cruciale
opdracht: vernieuwend zijn in het creëren van
merkervaring en dat op een coherente wijze, via diverse
geschikte en efficiënte kanalen (websites, toepassingen,
e-mail, sociale netwerken, tv, radio…) in praktijk brengen.

Emakina / Brand Activation
Emakina levert u de nodige ondersteuning bij het
uitstippelen van uw strategie en ontwikkelt concepten die
uw doelgroep een volwaardige merkervaring bezorgen via
360° communicatiecampagnes.
Door klassieke media te combineren met de
meest innovatieve wordt een uniek merkterritorium
bepaald dat ervoor zorgt dat uw merk, product of dienst
de aandacht trekt.

Emakina / Digital Applications

8 expertisecentra
Om zijn dienstenaanbod efficiënt te
implementeren, heeft Emakina een netwerk
van acht expertisecentra uitgebouwd.
Die centra worden bemand door teams van
mannen en vrouwen die gespecialiseerd zijn
in hun eigen vakgebied. Elk centrum focust
op een specifiek domein binnen de nieuwe
media. De expertisecentra zijn veel meer dan
werkgroepen: het zijn autonome entiteiten
die door elk bureau binnen de Groep kunnen
worden aangesproken om een antwoord te
formuleren op een vraag van een klant.

architects
social
perform
media
direct
motion
mobile
operations

Dienstenaanbod

Het internet is ook een software-interface die de
interactiemogelijkheden tussen klanten en bedrijven
vergroot. Deze interacties kunnen verschillende vormen
aannemen: online betalingen, een catalogus bestellen,
een hotelkamer boeken enz.
Emakina zorgt voor de volledige uitvoering van dit soort
projecten van begin tot eind, van ontwerp over productie
tot onderhoud.

Samen staan
we sterk
Internauten met veel virtuele vrienden
hebben meestal ook een rijk sociaal leven
in de echte wereld. Aan welke logica
beantwoordt die online vriendschap?
Poging tot classificatie :
1. een ‘expressieve’ logica: virtuele
vriendschap voldoet aan de nood om
meningen en ervaringen te delen;

En dat is goed
De uitvinding van een nieuw werktuig,
bijvoorbeeld de hamer, gaat steeds
gepaard met een nieuwe keuze:
gebruiken we die hamer om te
vernielen of te creëren, om iemand te
doden of om een huis te bouwen?
Die beslissing was een optie, een kans,
een mogelijkheid, die we niet hadden
vóór de uitvinding bestond. Een nieuwe
technologie opent een wereld van
keuzes, mogelijkheden en verschillen.
Talent heeft hulpmiddelen nodig om
tot uitdrukking te komen.
Mozart had de technologie van een
piano en klavecimbel nodig om zijn
muzikale genie te ontdekken en te
ontwikkelen. Als we technologie
creëren, maken we deel uit van iets
veel groters. We ontwikkelen de
zelfde krachten die leiden tot leven,
versnellen de evolutie naar de toekomst
en creëren steeds meer mogelijkheden
voor onszelf, onze kinderen en de
wereld. Dat is wat technologie voor
ons betekent.
En dat is goed.

2. een ‘instrumentele’ logica: het is een
manier om mensen te ontmoeten en op
anderen te kunnen rekenen;
3. een ‘ontsnappingslogica’: men heeft
nood om aan het dagelijkse leven te
ontsnappen;
4. een ‘verkennende’ logica: men wil nieuwe
dingen ontdekken. In welk geval dan
ook, het internet biedt de mogelijkheid
om het echte, gezamenlijke sociale leven
te versterken en de impact ervan te
vergroten.

In een notendop

Vraag van de klant

Wij ontwerpen en bouwen
uitstekende websites om over uw
organisatie te communiceren,
uw diensten- en productenaanbod
voor te stellen en uw doelgroepen
(klanten, werknemers, partners, pers,
investeerders, sollicitanten)… stevig
aan uw merk(en) te binden.

Het web is alomtegenwoordig,
voor klanten, bedrijven, marketeers,
leveranciers...
Al uw bedrijfsprocessen hebben een
web- of technologische dimensie.
Uw website, intranet, extranet…
vormt de hoeksteen van al deze
relaties en processen.

BRAND
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Emakina / Web

Building

AGENCY

Wij zijn goed in het uitbouwen van
uw bedrijf.
Wij bieden wat u nodig hebt om
succes te hebben met uw activiteit.
Wij bouwen platformen om uw
producten aan de man te brengen,
herwerken uw interne communicatie,
zorgen dat u betere voorwaarden
krijgt bij uw leveranciers, of beheren
uw relaties met investeerders.
Wij wapenen onze klanten zodat
ze zelf hun digitale strategieën
kunnen uitwerken: wij geven
strategische adviezen; leveren
bruikbaarheidsrapporten,
gebruikstests, sitemaps; web editorial
en grafische richtlijnen; en ook B2C en
B2B CMS websites, intranet, extranet.
We zorgen er ook voor dat
klanten u vinden door onze
zoekmachineoptimalisatie,
marketing, social media-optimalisatie;
monitoring- en hostingdiensten.
Recent kregen wij op de Interactive
Media Awards de eerste prijs in de
categorie ‘Geneesmiddelen’ voor
Baxter/Mijn hemofilie.
(www.mijnhemofilie.be)

Dienstenaanbod

Wij zijn ‘Digital Native’, geboren en
opgegroeid in de digitale wereld. Heel
wat anderen hebben moeten aanleren
hoe ze met de nieuwe media moeten
omspringen. Onze troeven zijn een hard
core technologische kennis en geekgehalte.
We zijn creatief en focussen permanent op
research & development. Daardoor zijn we
altijd meteen mee met nieuwe trends en
technologieën.
Weinig bedrijven in de sector hebben
een gelijkaardige technische bagage en
zijn even hongerig naar het nieuwste
en het beste.

Wat u nodig hebt, is een provider
die bereid is zich in te leven in
uw bedrijf, om de ene keer een
kleinschalige projectgerichte website
te bouwen, een andere keer een
nieuw grootschalig intranet of een
leveranciersbeheerplatform.

websites, webstrategie, webdesign,
informatiearchitectuur & bruikbaarheid,
multimedia- & contentproductie, bouwen
van websites & CMS-implementatie,
webontwikkeling & IT-integratie, SEF, SEO &
webanalyse, web hosting & monitoring.
Ons aanbod op maat
Emakina / Web Building ontwerpt en bouwt uitstekende websites om met uw organisatie naar buiten te treden, om uw producten dienstenaanbod, uw intranet (intern netwerk voor uw werknemers) of uw extranet (voorbehouden voor
uw klanten, partners, onderaannemers, pers, investeerders, distributienetwerken of
vertegenwoordigers) te presenteren.

Wij staan in voor
• Webstrategie & webdesign
• Informatiearchitectuur & bruikbaarheid
• Multimedia- & contentproductie
• Bouwen van websites & CMS-implementatie
• Webontwikkeling & IT-integratie
• SEF, SEO & webanalyse
• Beheerde hosting & controle
• Hosting & monitoring

Tot slot

Dienstenaanbod

Er is een revolutie in de maak inzake Integratie en Front-end ontwikkeling
(HTML5, CSS3, jQuery 1.4, SVG, WebGL…)
Nieuwe ontwikkelingskaders doen hun intrede (WPF, Symphony…)
Nieuwe CMS zijn beschikbaar (Sharepoint 2010, Drupal 7, SDL Tridion 2011…)
Wij zijn het technologische deel van het begrip digital native:
Zelfs wanneer alles digitaler wordt, elke marketeer op het net zit en de creatieve
industrie resoluut voor interactief kiest…
…zullen wij nog altijd een stap vooruit zijn, want wij zijn digital native.

In een notendop

Voordelen

Emakina / Brand Activation
ontwikkelt uitgebreide interacties
tussen merken en klanten om
goede relaties uit te bouwen en
het rendement te optimaliseren.

Wij genereren een meetbaar
rendement voor onze klanten via
klantenbindingscampagnes (customer
engagement) die naadloos
aansluiten bij de doelstellingen van
het merk en haar aanwezigheid in
de klassieke media.

Vraag van de klant
Uw ATL-bureaus (Above the
Line) ontwikkelen een succesvol
campagneconcept dat ook Below
the Line (BTL) moet uitgerold
worden, zowel online als offline.
Hetzelfde concept kan niet zomaar
overgenomen worden voor een
ander medium. Heel wat ATL-bureaus
missen de expertise om de concepten
aan te passen en beschikken ook niet
over de productiecapaciteit om ze
te implementeren. En dit is precies
waar Emakina / Brand Activation voor
toegevoegde waarde kan zorgen.

Ons aanbod op maat

Wij kunnen samenwerken met om
het even welk ATL-bureau, of met ons
eigen intern Emakina / Agency.

Concreet
Onze competenties komen duidelijk
tot uiting in de campagnes die we
recent opzetten voor Schweppes en
het Unilever platform Yunomi.

Omdat wij thuis zijn in de digitale
wereld, willen wij meer dan digitale
activering. Wij streven naar een echte
binding van klanten met hun merken.
Wij begrijpen hoe de mogelijkheden
van het medium ten volle kunnen
worden benut om de klant te binden.

Dienstenaanbod

Wij staan voor doordachte Brand
Activation. Wij zorgen voor de
digitale uitvoering van uw above the
line-campagnes. Daarnaast nemen
wij alle andere BTL-aanrakingspunten
voor onze rekening. Maar wij zetten
ze niet alleen om, wij voegen reële
waarde toe met onze eigen creatieve
inbreng, waardoor uw campagne
zowel in digitale vorm als offline tot
leven komt!

Bovendien beschikken wij over een
van de grootste creatieve studio’s van
het land. En dan hebben we het niet
alleen over het aantal personen dat er
werkt maar vooral over de aanwezige

ervaring. Onze professionals staan
ten dienste van klanten wereldwijd.

BRAND
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Emakina / Brand
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online merkervaring, marketing
voor klantenactivering,
display-reclame, marketing
via viral media en sociale
media, gamevertising &
gemeenschapsmarketing,
e-direct-marketing, flash
development, 3D-interactie,
interactiedesign, POS-materiaal,
BTL activaties.
Tot slot
Wij kunnen samenwerken met om het even welk ATL-bureau, of met ons eigen intern talent,
zowel bij Emakina / Agency als bij Design is Dead.

Dienstenaanbod

Voor om het even welke campagne die u ontwikkelt, zorgen wij voor uw
• Minisites en rich media brand sites
• Gamevertising en Contest mechanics
• Banner & rich media-campagnes inclusief bestemmingspagina’s voor de beste omzetting
• Buzz- & viral campagnes
• Sociale media-activering
• Members-get-Members
• Web Based Community activaties
• Newsletters & event driven plans
• Bonnencampagnes
• POS-concepten en -materiaal
• Ideeën en uitvoering op het terrein

Wij bouwen web-, mobiele, touchen desktoptoepassingen die
transacties mogelijk maken tussen
uw diensten en uw klanten.

Vraag van de klant
Steeds meer consumenten leven
een groot deel van de dag in een
digitale wereld, van het checken
van hun e-mail ‘s ochtends
over ipad-toepassingen tijdens
vergaderingen, sms’jes de hele dag
door, tot tweeten en Facebook ‘s
avonds voor het slapengaan!
Als onderneming moet u samen met
uw doelgroep die digitale reis willen
maken, om te kunnen begrijpen wat
zij van u verlangen en verwachten.
Voor sommigen betekent dat gerichte
mobiele content ontwikkelen om hun
doelpubliek aan te spreken.
Voor anderen moeten nuttige
diensten gecreëerd worden die
gebaseerd zijn op de context,
plaats, tijd en noden van de mobiele
gebruiker. Daarbij worden mobiele
richtlijnen inzake bruikbaarheid en
technische open standaarden steeds
inachtgenomen.
De toenemende marktpenetratie
van nieuwe toestellen creëert
nieuwe vragen en kansen voor
content: enerzijds is er de behoefte
om content te publiceren, anderzijds is
er de mogelijkheid om content met de
nodige aanpassingen in verschillende
media te hergebruiken.
Andere uitdagingen doen zich voor
bij het creëren van een merkervaring
in mobiele diensten met marketing
visibiliteit; of bij het stimuleren van
mobiele diensten en het genereren
van trafiek.

Alleen Emakina kan meer dan
15 jaar ervaring in multichannel
internetdiensten voorleggen: wij weten
hoe een sublieme desktop website
gemaakt wordt, maar zijn ook al
jaren thuis in mobiele websites en
toepassingen, touch screens/surfaces,
iDTV walled garden en sites op
reclamezuilen.
Ons aanbod op maat
Emakina / Digital Applications
levert hoogwaardige B2C- en
B2B-toepassingen.
Wij bieden strategisch advies en
definiëren het stappenplan
inzake digitale toepassingen
voor onze klanten.

Voordelen
Emakina / Digital Applications
werkt nauw samen met andere
expertisecentra en kernteams van
Emakina, om een grondig inzicht
te krijgen in de uitdagingen en
doelstellingen en in de technische
beperkingen van onze klanten.

Digitale toepassingen (web, mobiel
en digitale signalisatie) vormen de
perfecte aanvulling (uitbreiding) op
een website en bieden onze klanten
de kans het aantal aanrakingspunten
en cruciale contacten te vergroten.

BRAND
ACTIVATION
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Het is vandaag niet meer mogelijk
uw online activiteit uitsluitend op een
desktop website te laten steunen.

Belangrijke nationale en internationale
klanten vertrouwen reeds op
Emakina / Digital Applications, niet
alleen om een toepassing te
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ontwikkelen, maar ook om hen te
helpen hun wereldwijde digitale
routekaart uit te tekenen.

Dienstenaanbod

In een notendop
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Emakina / Digital

Applications

Dienstenaanbod

Benadering

Technologie

Methodologie

Aangezien wij toepassingen
ontwerpen die meestal worden
gebruikt om belangrijke taken uit
te voeren (bv. bestelling via een
e-commerceplatform, of activeren
en configureren van diensten op
beveiligde websites) of om onderweg
informatie te raadplegen met
smartphones en/of interactieve
displays en touch surfaces, eist
de ontwikkeling van digitale
toepassingen dat wij de noden van
de gebruikers en de gebruikscontext
altijd in gedachten houden.

Apparatuur, besturingssystemen en
technologieën die gebruikt worden
in dit domein, zijn verspreid over een
sterk gefragmenteerde markt.

Wij werken voornamelijk met een
Agile-methode (Scrum), die volgens
onze ervaring de beste resultaten
oplevert.
Ons team wordt geleid door Scrum
Master projectmanagers.

Bij Emakina / Digital Applications
volgen wij de digitale trends van nabij.
Wij weten precies waar, wanneer en
op welke platforms en apparaten onze
klanten aanwezig moeten zijn

Ons team bestaat uit gespecialiseerde
ontwikkelaars, consultants en experts:
strategische mobiele consultants,
e-commercespecialisten, experts
inzake gebruiksvriendelijkheid,
RIA-ontwikkelaars, grafisch
ontwerpers, experts inzake Slicing- en
xHTML mobile (trans)coding, technisch
analisten, testers, mobiele analyse.

web & eCommerce applications, Mobile Applications,
Rich Internet Applications (RIA), Smartphones,
Tablets, Touch screens, Mobile, Social Media’s API,
Advergaming, Augmented Reality, Transactional
websites, Interactive floors & walls, Toepassingen
voor web & e-commerce, mobiele toepassingen, rich
internet applications (RIA), smartphones, tablets, touch
screens, mobile, social media’s API, advergaming,
toegevoegde realiteit, transactionele websites,
interactieve vloeren & wanden
Breedband is bijna alomtegenwoordig. Over minder dan 5 jaar zal mobiel internet desktop internet achter zich laten.
Sociale media zijn niet meer weg te denken. Bezorg uw onderneming een extra boost op het net en vergroot uw
kansen om nieuwe online activiteiten te ontwikkelen.

Ons diensten omvatten
• Solution building en Technical Architecture
• Specificaties en functionele analyse
• Ontwikkeling en project management
• Testen en Release Management
• Toelevering en publicatie of hosting
• Meten van succes en aanbevelen van aanpassingen

In een notendop
Een unieke service op de Europese
markt: de perfecte combinatie van
strategische en creatieve disciplines
om de hele communicatieactiviteit op
een volledig geïntegreerde, holistische
wijze aan te pakken.

Vraag van de klant
We leven in een postdigitale wereld:
de manier waarop we bewegen,
met elkaar in contact komen en
consumeren, heeft de manier waarop
we omgaan met marketing en handel
radicaal veranderd.

Wij zijn het Digital Native
Agency, dat weet hoe
klassieke elementen kunnen
worden geïntegreerd in een
digitale wereld.
Concreet

De strategische modellen, methodes
en instrumenten uit het verleden zijn
niet langer geschikt voor deze wereld.
Vandaag zijn bedrijven en merken
aangewezen op een totaal andere
strategische en creatieve aanpak.

Wij zijn nog jong, maar hebben toch
al onze succesverhalen! Kijk maar
naar onze bekroonde creaties voor
Electrabel, EDP.net en Schweppes!

Adverteerders kunnen niet zonder
campagnes, maar even belangrijk
is dat u niet zonder strategische
partners kunt die uw benadering van
marketing en communicatie helemaal
omgooien om betere resultaten te
behalen in een omgeving met een
almaar scherpere concurrentie.

Dit is een totale ommekeer in hoe wij
onze klanten van dienst zijn: van een
opeenvolging van losse opdrachten
tot een volledig geïntegreerde
en holistische benadering van
merkopbouw, waarbij wij onze
klant op lange termijn begeleiden,
in plaats van per project. Dat
resulteert in een betere integratie
van alle communicatiekanalen, wat
op zijn beurt een meer coherente
merkervaring oplevert voor de
consument.

Emakina / Agency is een
multidisciplinair team van
strategische en creatieve
specialisten en brand keepers.
Wij slagen erin de juiste talenten
te identificeren, te mobiliseren en
te combineren voor elke uitdaging.
Geen enkel traditioneel bureau
doet ons dat na.

Met ons eigen intern agentschap
slagen we erin de volledige input
en expertise van onze afdelingen
ten volle te benutten en de digitale
mogelijkheden van de projecten
volledig tot hun recht te laten komen.

Dienstenaanbod

Ons aanbod op maat

Tot slot

Vroeger voerden onze webbouwers
en creatieve teams soms strategieën
uit die waren ontwikkeld door
traditionele reclamebureaus. Vaak
ontbraken daarin de specifieke
kwaliteiten en kansen die het web
biedt, zodat niet de beste resultaten
werden bereikt.
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creativiteit, strategie,
toekomstgericht denken,
strategische planning,
cross-channel ervaringen,
innovatie, consumenteninzicht,
merkidenteit & -positionering,
bedrijfsideeën…
Ons aanbod op maat
Emakina / Agency is een multidisciplinair team van strategische en creatieve
specialisten en brand keepers.

Onze opdracht bestaat erin
• Innovatieve cross-channel ervaringen te definiëren door alle relevante media en aanrakingspunten
mee te betrekken
• Unieke en aantrekkelijke merkervaringen aan te bieden, zowel online als offline (website, digitale
toepassingen, e-mailmarketing, sociale media, televisie, radio …)

Dienstenaanbod

Wij bieden
• Holistic Brand Keeping
• Consumenteninzicht
• Merk-, digitale & marketingstrategieën
• Strategische & ervaringsgerichte planning
• Merk-, design- & campagneconcept & -richtlijnen
• Redactionele inhoud en beheer
• Campagnes over meerdere aanrakingspunten

Emakina / Architects

Concreet

In een notendop
Emakina / Architects wil uw
merkervaring verbeteren door middel
van gebruiksvriendelijke, efficiënte en
aantrekkelijke interfaces.

Vraag van de klant
Door rekening te houden met
uw activiteit (reizen, farma,
detailhandel…), uw gebruikers
(behoeften, gedrag, context…),
uw (offline en online) kanalen,
en de media (touchscreen, site,
applicatie, mobiel…) optimaliseren de
architecten uw gebruikersinterface
en navigatie voor een nuttige en
aangename gebruikerservaring.

Door middel van een uitgebreide
analyse van de gebruikservaring
helpen wij u de juiste beslissingen
te nemen en uw ROI te verhogen:
door uw conversieratio te verhogen
(nieuwsbriefabonnement, online
verkoop, registratie, gegenereerde
leads…), door uw landingspagina’s
te optimaliseren, de efficiëntie van
uw werknemers op uw intranet
te verbeteren, het gebruik van uw
extranetpartners te verhogen, het
aantal oproepen naar uw helpdesks
te verminderen...

Ons aanbod op maat

Ons werk voor de website van
Brussels Airlines, met een grondige
gebruikersanalyse, tests en een
nieuw websiteontwerp, resulteerde
in een stijging van de online
boekingen met 30%!
Die nieuwe versie van de website
van Brussels Airlines won de prijs
van ‘Meest bruikbare Belgische site’
tijdens de Usability Awards.
Emakina / Architects is een
onderdeel van Emakina Group.
Er zit altijd een beetje van ons
vernuft in elk Emakina-product.
Wij kunnen niet anders dan
websites maken om trots op te zijn.

De Emakina User-CenteredDesign methodologie bestaat
uit 3 hoofdfasen: analyse van
de gebruikers, ontwerp van
uw oplossing, testen met echte
gebruikers. Voor elke fase beschikken
wij over ervaren interne specialisten.

Soms heb je het gevoel dat bepaalde sites veel
handiger in het gebruik zijn dan andere. Heel
waarschijnlijk hebben wij die eerste ontworpen!

Dienstenaanbod

Voordelen

Dienstenaanbod

bruikbaarheid,
gebruikersgericht
ontwerp,
gebruikerservaring,
persona’s,
eye tracking,
informatiearchitectuur,
overtuiging,
A/B-testen,
gebruikerstests
Maak kennis
met het grootste
gebruiksvriendelijkheidsteam
binnen een Europees
interactief bedrijf!

Emakina / Social wil de sociale
voetafdruk van uw onderneming en
merk verbeteren. We slaan de handen
in elkaar en samen met u maken
wij de overstap naar het nieuwe
sociale tijdperk: we ontwikkelen
samen geavanceerde strategieën en
optimaliseren de sociale efficiëntie van
uw website.

die uitdaging is niet eenvoudig: het
vereist inzicht, tijd en oprechte dialoog
met de nieuwe opiniemakers.
En voor u helemaal klaar bent voor
de uitdaging, is het misschien nuttig
dat iemand die zware taak van u
overneemt en u even op adem laat
komen tot u weet hoe u zich wilt
positioneren.

Wij zijn de voortrekkers in sociale media en
nog steeds één van de weinige internationale
actoren die hierbij in een meertalige context
werken. Wij weten ‘waar en wanneer te buzzen’,
binnen sociale media, beschikken over een
pan-Europees netwerk en kunnen rijke ervaring
voorleggen. Centraal in onze aanpak is dat wij u
helpen zelfstandig te handelen. Wij zorgen voor
training, uitrusting en ondersteuning, zodat u zelf
kunt instaan voor uw social media management.
Daarnaast staan we natuurlijk altijd klaar om in te
springen waar nodig.
Hiervoor bouwen wij uw sociale
aanwezigheid uit op de sociale
netwerken, geven online reputatie
vorm en beheersen elke crisis,
dankzij een gedegen conversatie- en
community management.
Via sociale media laten wij uw
doelgroepen met u kennismaken en
bouwen we aan een nieuwe manier
van zaken doen en van interactie.

Ons aanbod op maat
Wij helpen u omgaan met deze
nieuwe relaties, zelfstandig, of
met onze hulp. Onze social media
monitoring dienst houdt u op de
hoogte over uw reputatie in de sociale
media, maar ook over die van uw
concurrenten! Terwijl ons interactie
beheerinstrument u helpt door te
dringen bij groepen die reeds over uw
bedrijf/merk praten, kunt u een betere

Vraag van de klant
De opkomst van sociale media heeft
een revolutie ontketend onder de
consumenten: mensen wisselen
ervaringen uit en verwachten
dat bedrijven en merken
aandachtig naar hen luisteren en
met hen converseren. Meegaan in

Emakina / Social

band smeden met uw doelgroepen.
Dat alles wordt ondersteund door
een social media strategie, waarmee
u goed uitgerust bent om uw huidige
en toekomstige situatie in goede
banen te leiden.

Voordelen
Onze aanpak biedt voordelen op
korte en langere termijn. Onze eerste
interventie kan de toevloed van
negatieve golven dempen die uit de
cyberspace op u afkomen. Maar onze
training en begeleiding bieden een
meer solide oplossing op veel langere
termijn.
Emakina beschikt over een uniek team
van ervaren mensen die reeds lang
vertrouwd zijn met sociale netwerken
en in een vorig leven al met succes
sociale strategieën en tactieken
hebben toegepast.
Wij bieden niet alleen ondersteuning,
wij werken ook pragmatisch en
ervaringsgericht.
We houden ons niet alleen bezig met
social media, maar kunnen bedrijven
ook helpen hun processen en aanpak
te veranderen, en zo deze enorme
kans te grijpen en er voordeel uit te
halen.

Dienstenaanbod

In een notendop

Concreet
Enkele sterke recente projecten waren de ‘social media monitoring’ en ‘care strategie’
voor een grote speler in consumentenelektronica. Voor Premaman gaven wij training
en ondersteuning tijdens hun eerste stappen in deze media. Wij begeleidden een
rekruteringscampagne voor de Delhaize Groep. Ook het ‘community management’ en
‘conversatiemanagement’ project voor het Yunomi platform van Unilever is zeker het
vermelden waard.

Dienstenaanbod

Wij zijn
volledig verkocht
aan sociale
netwerken.

Facebook, Twitter, Foursquare,
Hyves, netlog, blogging,
community management,
conversatiemanagement,
social media, social CRM,
cyber reputatie, strategie
Tot slot
We leven in een nieuw tijdperk, waarin van bedrijven en merken wordt verlangd dat
ze vertrouwd zijn en interageren met digital natives.
Ze moeten hun activiteit herwerken om de sociale media hierin te integreren.
Dit is ons domein!

Emakina / Perform zorgt ervoor
dat de ROI van uw online
marketinginspanningen voortdurend
verbetert zodat u de concurrentie een
stapje voor blijft.

Vraag van de klant
Alles draait om de Return On
Investment (ROI). Het online
domein heeft het grote voordeel
dat uw marketinginspanningen hier
meetbaar zijn en kunnen worden
geoptimaliseerd. Door maximaal
gebruik te maken van de nieuwe
technologieën, stelt u ons in staat
tactische beslissingen te rationaliseren
om de online omzet te vergroten.

Ons aanbod op maat
Het dienstenaanbod van
Emakina / Perform is gebouwd
op 3 pijlers: online meting,
zoekmachinemarketing en
conversieoptimalisatie.
Binnen online meting ondersteunt
Emakina / Perform zijn klanten
end-to-end, van KPI workshops
en webanalyse van verkoperkeuze
tot technische implementatie,
rapportanalyse, dashboarding op
maat en training. Emakina / Perform
is officiële partner van een aantal
van de meest toonaangevende
oplossingen inzake webanalyse.
Emakina / Perform wil u de kans
geven beslissingen te nemen die
op kennis in plaats van op gissingen
gebaseerd zijn.

De feiten spreken voor zich.
Al onze experts zijn opgeleid
en gecertificeerd in hun
expertisedomein. Wij zorgen
voor de reality check die u
nodig hebt.
Onze diensten variëren van technische
SEO-audits en implementaties tot
multinationale SEA-campagnes
en beheer van complete
zoekmachinemarketingprogramma’s.
Aangezien kennisoverdracht een
cruciaal element is in ons aanbod,
zal Emakina / Perform zoveel kennis
overbrengen naar uw organisatie als
mogelijk is.
Geoptimaliseerde conversie is van het
grootste belang voor een positieve
ROI. Emakina / Perform ondersteunt
zijn klanten door hun conversieratio
te maximaliseren, van creatieve
campagne-elementen en e-mails tot
websitestromen en online processen.
Emakina / Perform biedt expertise
zoals A/B – multivariate testen, funnel
tracking & beheer van klantervaring.

Onze diensten omvatten technische
implementatie, testworkshops
en training. Binnen het
optimalisatieproces werkt
Emakina / Perform nauw samen
met usability experts en ontwerpers
over heel de Emakina Group.

Concreet
Emakina / Perform kan uitstekende
resultaten voorleggen bij grote namen
zoals KBC, Unilever, Bekaert, Delhaize,
Thomas Cook en KPN Belgium, maar
leverde ook gewaardeerde diensten
aan rasechte internetspelers zoals
Immoweb.be, Rendez-vous.be,
Interhome…

Dienstenaanbod

In een notendop

Binnen het domein van de
zoekmachinemarketing beschikt
Emakina / Perform over experts in
zoekmachineoptimalisatie
(SEO - Search Engine Optimization)
en Zoekmachineadverteren
(SEA - Search Engine Advertising).

Emakina / Perform
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return on investment,
webanalyse, KPI-workshops,
zoekmachinemarketing, live
testen, beheer van klantervaring,
conversieoptimalisatie, dash
boarding, Google adwords
Tot slot

Dienstenaanbod

Emakina / Perform maakt van uw marketinginspanningen geen
loterij. Wij hebben de winnende nummers en zetten ze graag
voor u in!

In een notendop
Ons einddoel is uw online
advertentie-investeringen
te optimaliseren door nieuwe
media vanaf het prilste begin
van de strategie te integreren,
zonder daarbij de klassieke media
te verwaarlozen.

Vraag van de klant
Nu het publiek vlot naar
onlineactiviteiten overschakelt,
moeten adverteerders hun online
budgetten optimaliseren om de juiste
doelgroep te bereiken. Om te slagen
in de interactieve wereld, zonder
de klassieke massamedia over het
hoofd te zien, zijn sterke digitale
mediastrategieën noodzakelijk.

Ons aanbod op maat
Emakina / Media versterkt uw
digitale communicatie door
een multi-channel aanpak met
displayreclame (banners…),
e-mailmarketing, viral &
buzzmarketing, advergaming,
zoekmachinemarketing, advertorials,
optimaal gebruik van sociale media,
noem maar op.

Wij werken samen met onze klanten
een mediastrategie uit die vanaf de
conceptfase ook andere elementen
bevat (ontwikkelen van een website,
meten van de ROI enz.) die bijdragen
tot het succes. Als pionier op de
Belgische markt bieden wij de meest
efficiënte strategieën voor het digitale
werkterrein, niet gehinderd door
de beperkingen van de klassieke
media. Hoewel digitale toepassingen
de kern vormen van onze activiteit,
biedt Emakina / Media ook diensten
voor de klassieke media aan:
(digitale) TV, radio, bioscoop, pers &
buitenreclame.

volwaardige dienstverlening en
gaat het geen enkele creatieve of
technologische uitdaging uit de
weg, dankzij de ondersteuning van
Emakina’s Europese netwerk.

Voordelen
Door met ons samen te werken,
verwerft u een nooit geziene
positionering op de Benelux- en
Franse markt, met efficiëntere digitale
mediastrategieën in de interactieve
wereld, zonder daarbij de klassieke
massamedia te verwaarlozen.

Naast mediaplanning en -aankoop
biedt Emakina / Media een

Emakina / Media is het
allereerste mediabureau
in België dat zich uitsluitend
op digitale media toelegt.

Dienstenaanbod

Emakina / Media coördineert al die
verschillende aanrakingspunten

en garandeert het beste resultaat,
ongeacht wat uw doel is: branding,
sensibilisering, traffic generation,
klantenwerving, verkoop.

Emakina / Media

Dienstenaanbod

mediastrategie,
mediaplanning,
media-aankoop,
ROI door
media-optimalisatie,
displayreclame
(banners…),
e-mailmarketing, viral
& buzzmarketing,
advergaming,
zoekmachinemarketing,
advertorials, mobiel
Wij bieden
• Gepersonaliseerde online strategie
• Mediaplan
• Strategische & tactische aanbevelingen
• Real time rapportering en optimalisatie

Emakina / Direct is uw
partner voor cross-media
direct marketing en het
enige aanspreekpunt
voor strategie, design,
integratie en productie.
In een notendop

Ons aanbod op maat

Emakina / Direct garandeert een
buitengewone merkervaring bij
elke directe interactie tussen
uw merk en uw consumenten.
Het is ons doel op het juiste
ogenblik, via het juiste kanaal,
de juiste boodschap over te brengen
naar elke individuele consument.

Het is ons doel op het juiste ogenblik,
via het juiste kanaal, de juiste
boodschap over te brengen naar
elke individuele consument. Dat is
enkel mogelijk door strategieën te
ontwikkelen op basis van analyse,
duidelijke KPI’s, return on marketing
investment en klantgerichtheid.

Vraag van de klant

Om deze strategieën te integreren,
gebruikt het Emakina / Direct team
de tools en technologieën die
nodig zijn om succes te halen met
interactieve marketing. Wij leggen
de brug tussen ingaande en
uitgaande communicatie door e-mail,
post, mobiele diensten, callcenters en
websites te combineren in een stroom
van direct marketing en campagnes.

Ons doel is eenvoudig:
het potentieel van uw klantenrelaties
maximaal vergroten.

Wij werken samen met een aantal
grote nationale en internationale
klanten (zoals Electrabel GDF Suez,
Teleroute, Fortis en Solvay).
Emakina/ Direct beheert
de CRM-strategie voor
één van de marktleiders in
consumentenelektronica. Op de
website worden producteigenaars
omgevormd tot echte merkadepten.
Zij kunnen er hun toestellen
registreren, advies krijgen of zelf
geven, mooie promoties ontdekken
èn al het nieuws lezen over hun
favoriete merk.
Verder wordt er een databank
opgebouwd die gebruikt wordt
voor direct marketing.
De stromen van direct marketing
worden gestuurd door het
consumentengedrag op de website.
Dit resulteert in een hechtere,
meetbare relatie met haar klanten.
Elke maand wordt er een KPI-rapport
opgemaakt met statistische gegevens
uit de databank zoals grootte,
kwaliteit en reactiviteit.

Tot slot
Zodra een website klaar is, begint
onze opdracht om ervoor te zorgen
dat consumenten uw website
bezoeken en er ook naar terugkeren.

Voordelen

Dienstenaanbod

Direct marketing, zowel online als
offline, is een beproefd middel
om aan klantenbinding te doen.
U weet hoe makkelijk het kan zijn
uw klantenrelaties te optimaliseren
met volledig gepersonaliseerde
communicatie en ingebouwde
betrouwbare meetinstrumenten,
maar de keuze van een platform,
gegevensopslag en -verwerking,
copywriting, ontwerp, interactie
met andere tools (CMS, CRM)
en geavanceerde tracering en
rapportering zijn misschien domeinen
waar u minder vertrouwd mee bent.

Concreet

Elke campagne is een nieuwe
uitdaging. Wij vergelijken de
resultaten zorgvuldig met
vooropgestelde bedrijfsdoelen,
zodat wij onze processen
voortdurend kunnen
verbeteren en verfijnen.

Emakina / Direct

Dienstenaanbod

Interactieve DM,
elektronische direct
marketing (EDM),
direct marketing,
geïntegreerde
DM-campagnes,
online en offline
DM-projecten,
e-mailplatformen,
databankbeheer,
datamining,
geavanceerde
rapportering van
campagnes,
campagneanalyse,
e-mailcampagnes,
nieuwsbriefcampagnes,
XMPIE, Selligent
SIM, Addemar,
databankmarketing,
cross-media direct
marketing.

Kies voor Emakina / Direct: alleen bij ons vindt u de
combinatie van offline en online diensten, alleen
wij zorgen voor de volledige ontwikkeling van
direct marketing campagnes, inclusief personalisering
van e-mails en gedrukte DM op hoog niveau.

Emakina / Direct legt zich toe op vijf grote
servicedomeinen:
• Campagnebeheer en -integratie. Wij voeren uw
DM-campagne in synergie met alle andere elementen van
uw merkaanwezigheid (website, banners, klassieke media…)
en zorgen voor een automatisch beheer van uw mailinglijst.
• Copywriting. Goede content verkoopt. Wij verbeteren
en versterken de inhoud van uw e-mails met de hulp van
professionele webtekstschrijvers.
•D
 esign en integratie. Onze ontwerpen zijn ware kunstwerkjes,
waardoor uw directe communicatie indruk maakt en niet
meteen in de prullenmand belandt bij de ontvanger.
• Ondersteuning en advies. Voldoet uw e-mail aan de
wettelijke eisen? Hoe definieert u de juiste KPI’s om
de prestaties in de tijd te meten? Wat is het beste
communicatiekanaal voor elke individuele consument? Hoe
relevant is uw marketingboodschap? Is uw technologische
infrastructuur sterk en betrouwbaar? Bent u beschermd
tegen spamklachten en blacklisting? Emakina / Direct geeft
een antwoord op al deze vragen.
•G
 egevensopslag en -verwerking. Wij synchroniseren interne
(bv. CRM-systeem) en externe databanken om ervoor te zorgen
dat u op elk ogenblik over de meest recente persoonlijke
gegevens van elke geregistreerde persoon beschikt.

In een notendop
Emakina / Motion is een dienst die het hele proces voor
zijn rekening neemt dat nodig is om audiovisuele content
te creëren.

Vraag van de klant
De wijze waarop reclame gevoerd wordt, verandert
elke dag. Een manier vinden om de consument ertoe te
bewegen te reageren op de reclameboodschap, is de
nieuwe uitdaging. Dit kan gebeuren met interactieve
audiovisuele inhoud.
Video is een medium dat de voorbije jaren letterlijk
geëxplodeerd is op het internet. Het web is vandaag een
emotionele ervaring die makkelijk kan wedijveren met
televisie, een medium dat zelf aangestoken is door de
nieuwe visuele en grafische toepassingen van de nieuwe
media. Bovendien behoren videoplatforms zoals YouTube
en Dailymotion tot de meest bezochte websites ter wereld.
Dit dwingt merken na te denken over hun internetstrategie
om er hun graantje van mee te pikken.

Ons aanbod op maat
Emakina / Motion is gespecialiseerd in audiovisuele
productie en beheerst alle aspecten van het maken van
video’s, van de casting tot de eindmontage, ongeacht
het beoogde mediakanaal: website, interactieve
marketingcampagne, interactieve kiosk, beeldscherm,
podcasting, enz.

Met Emakina / Motion beschikt u over een all-in oplossing
om waardevolle audiovisuele inhoud toe te voegen aan uw
reclameboodschap.

Concreet
Heel wat bekende merken en organisaties werken
reeds met Emakina / Motion om hun interne en externe
communicatie een boost te geven: Panasonic, PIAS,
Delhaize, Swift, de Europese instellingen...

Wij zijn, als onderdeel
van een Digital Native
Agency, een van de
weinige audiovisuele
productiehuizen die
gespecialiseerd zijn in
reclame.

Dienstenaanbod

Emakina / Motion
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Dienstenaanbod

kijker boeien,
klant vasthouden,
mediaproductie,
nieuwe
mediadragers,
preproductie
(concept,
storyboard,
scripting),
audiovisuele
productie
(casting,
locatiescouting,
opnames),
postproductie
(montage,
motion design),
advertainment
(film, podcasting,
webisodes, webtv)
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In een notendop

Ons aanbod op maat

Emakina / Mobile helpt bedrijven hun mobiele
strategie te bepalen en hun aanbod open te
stellen voor de opkomende mobiele markt.
Hierbij gaat bijzondere aandacht naar de
mobiele ervaring, contextrelevantie en ROI.

Emakina / Mobile helpt bedrijven gebruik
te maken van de mogelijkheden van dit
veelbelovende kanaal, hetzij door hun site
compatibel te maken met een bepaald
toestel, geschikte multimedia-inhoud te
produceren of een mobiele reclamecampagne
te ontwerpen.

Vraag van de klant
Met de ontwikkeling van 3G-netwerken en
het succes van toestellen zoals de iPhone en
tablets, is het web doorgedrongen tot de
mobiele communicatie, waardoor er schier
onbegrensde mogelijkheden ontstaan voor
interactie met de consument - op elke plek,
op elk ogenblik.

Concreet
Emakina / Mobile kan een indrukwekkende
lijst van referenties voorleggen, zoals de
VRT, Telenet, Truvo, Belgacom, Mobistar,
Electrabel, Brussels airlines, Bekaert,
Immoweb, BNP Paribas, KBC, ING, IPC,
Stepstone, Unilever, Panasonic, OnYourMap,
de Europese Commissie en vele andere….

Dienstenaanbod

Emakina / Mobile

smartphoneapplicaties,
tabletapplicaties, Apple
iPhone-ontwikkeling,
Apple iPad-ontwikkeling,
Android-ontwikkeling,
Windows Phone 7,
webtoepassingen, mobiele
websites, toegevoegde
realiteit, QR-code,
geolocalisatie, mobiele
reclame, Go-to-market

Dienstenaanbod

Emakina / Mobile concentreert zijn expertise en competenties op:
• Het verstrekken van strategisch advies en het uittekenen van een mobiele
routekaart
• Mobiele websites, die optimaal zijn afgestemd op duizenden toestellen en
– nog belangrijker – op de mobiele context van hun gebruikers
• Native mobile toepassingen voor alle belangrijke platformen
(iPhone, Blackberry, Windows Phone en Android toestellen)
• Native mobile toepassingen voor tabletten (iPad, Galaxy Tab…)
• Beheer en hergebruik van (mobiele) content op basis van een systeem
voor inhoudsbeheer
• Mobiele campagnes en reclame
• Meting en monitoring van gebruik / succes / omzet / beoordelingen /
impact van uw mobiele website of applicaties
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In een notendop
Emakina / Operations biedt onovertroffen
hostingdiensten voor websites, toepassingen
en databases. Onze opdracht is een optimale
infrastructuur te leveren, ongeacht het
technische prestatieniveau of de hardware die
vereist is voor het project.

Vraag van de klant
U bent op zoek naar een flexibele oplossing
op maat, waarmee u niet meteen vast zit aan
een pakket, zoals dat bij de meeste andere
hostingproviders het geval is. U geeft ook
de voorkeur aan een oplossing die intern
wordt beheerd, zonder gedoe met een
onderaannemer.

Ons aanbod op maat
Emakina / Operations biedt onovertroffen
hostingdiensten voor websites, toepassingen
en databanken. Onze opdracht is een optimale

infrastructuur te leveren, ongeacht het
technische prestatieniveau of de hardware die
voor het project vereist is.
U mag er zeker van zijn dat uw project de klok
rond optimaal toegankelijk is, zonder technische
storingen die tot minder verkeer en omzetverlies
leiden (serverstoringen, gecorrumpeerde
database enz.).
Emakina / Operations werkt met drie
datacentra in Brussel en Rotterdam.
Wij garanderen een flexibele oplossing op
maat die intern (zonder onderaannemers)
wordt beheerd in onze kantoren in Brussel.
Onze kant-en-klare oplossing omvat: technische
validering, uploaden van bestanden, testing en
monitoring. Er is geen verlies in de waardeketen
tussen de eerste ontwikkelingsfase en de
effectieve go-live-fase. U mag rekenen op
een 99,5% tot 99,9% beschikbare service,
met professionele SLA-contracten.

Dienstenaanbod

Emakina / Operations

Wij bieden

Dienstenaanbod

• Oplossingen voor streaming,
• Hoge beschikbaarheid,
• Gedeelde hosting,
• Toegewijde hosting,
Managed Services
(volledig beheer van de omgeving).

oplossingen
voor hosting,
technische
validering, testen
en controleren,
service level
agreement, 24/7
dienstverlening,
oplossingen voor
streaming, hoge
beschikbaarheid,
gedeelde
hosting,
toegewijde
hosting,
beheerde
hosting

Agentschappen

Ook in jou schuilt
een persmagnaat
B

innenkort kunnen we via het platform
J’aime l’info rechtstreeks enquêtes, projecten
en reportages financieren. Het platform
wordt ondersteund door Rue89 en gaat de
mosterd halen bij het Amerikaanse Spot.us en
‘crowdfunding’ (collectieve financiering).
Het principe is eenvoudig: er wordt een
budget vastgelegd en op de site gezet, samen
met een uiterste datum voor inschrijvingen.
Eens voldoende is ingezameld, kunnen de
journalisten aan de slag.

Lekker
lang lezen
D e populairste blogposts zijn

momenteel de langste: gemiddeld 1600
woorden (tussen 8000 en 9000 tekens).
Wie er weinig woorden wil aan vuil maken,
die tweet. Onze tools om te lezen passen
zich ook aan die opmars op lange termijn
aan. Bijvoorbeeld Readabilty, een toepassing
die webteksten in een mooi columnformaat
giet, zonder reclame, in het midden van het
scherm, perfect om ongestoord te lezen
(opgenomen in de laatste versie van Safari
op Mac OS). Of er is er ook Instapaper, een
toepassing die online materiaal opzij zet om
later te lezen en die zonder enige vorm van
reclame al een miljoen gebruikers wist te
verleiden. Maak het dus kort of lang, en zorg
steeds voor een mooi resultaat.
www.readability.com & www.instapaper.com

www.jaimelinfo.fr

EMAKINA GROUP

BRICE LE BLÉVENNEC
Chief Visionary Officer

DENIS STEISEL
Chief Executive Officer

JOHN DEPREZ
Chief Technical Officer

KARIM CHOUIKRI
Acquisition and
Integration Officer

PIERRE GATZ
Executive Director

Sinds zijn introductie op Alternext in
juli 2006 is Emakina uitgegroeid tot
een netwerk van Europese interactieve
agentschappen die vanuit drie landen
opereren (België, Nederland en
Frankrijk). Zij werken voor klanten
over de hele wereld.
Deze internationale aanwezigheid
vormt de basis van onze
complementariteit op geografisch
vlak, om internationaal opererende
klanten te ondersteunen, en op
strategisch vlak, om meer en sterkere
vaardigheden en competenties toe te
voegen aan onze dienstverlening.
Vandaag vormt de Emakina Group een
netwerk van 5 bureaus:
• Emakina
Emakina.BE, gevestigd in Brussel
Emakina.FR, gevestigd in Parijs & Limoges
Emakina.NL, gevestigd in Rotterdam

Fredéric Desonnay
Chief Financial Officer

• Emakina.EU, gevestigd in Brussel
• Emakina Media, gevestigd in Brussel
• The Reference, gevestigd in Gent
• Design is Dead, gevestigd in Antwerpen
Dankzij deze strategische bundeling
van creativiteit, technologie en
bedrijfsexpertise is de Emakina Group
uitgegroeid tot het toonaangevende
full service digital native agency in de
Benelux en is ze op Europees niveau
een van de grootste onafhankelijke
spelers in haar sector.

Agentschappen

Emakina Group:
Een netwerk van Digital
Native agentschappen
dat u een volledig gamma
diensten aanbiedt.
Onze bureaus gidsen u
door de digitale revolutie
die momenteel
plaatsvindt.

Agentschappen

think@emakina.com
www.emakina.com
www.facebook.com/Emakina
twitter.com/Emakina
Tel : + 32 (0)2 400 40 00
Fax : + 32 (0)2 400 40 01
Middelburgstraat 64A
1170 Brussel
België
BTW : BE0464.812.221

Brussel

Nr 1 agentschap
van 2010 in Pub
Magazine vóór
BBDO, ... TBWA
en Euro RSCG.

Nr 1 digitaal
agentschap in het
Inside Digital Media
magazine vóór
Proximedia, Tipik,
Proximity BBDO en
LBi Belgium.
Agentschappen

EMAKINA.BE

DENIS STEISEL
Managing Director
Emakina.BE

Een full service Digital Native agency
Emakina.BE* is een full service digital
native agency dat vier belangrijke
activiteiten aanbiedt: bouwen van websites,
merkactivering, digitale applicaties en
interactiviteit. Het interactieve agentschap
heeft talloze internationale onderscheidingen
in de wacht gesleept. Dankzij onze
unieke combinatie van zakelijke aanpak,
technologische knowhow en creatieve
inspiratie, kunnen wij de nieuwe media
strategie van uw bedrijf van begin tot eind
voor onze rekening nemen.
Emakina.BE* werkt samen met grote
ondernemingen zoals Baxter, Belgacom,
Brussels Airlines, Crédit Agricole, Dexia,
D’Ieteren, Electrabel, Fortis BNP
Paribas, ING GSK, Pfizer en Truvo.

* Commerciële benaming voor Emakina Belgique SA.

Agentschappen

think@emakina.be
www.emakina.be
www.facebook.com/Emakina.BE
twitter.com/EmakinaBE
Tel: + 32 (0)2 400 40 00
Fax: + 32 (0)2 400 40 01
Middelburgstraat 64A
1170 Brussel
België
BTW : BE0463.478.965

Parijs

Emakina.FR maakt
deel uit van de jonge
generatie agentschappen
die kan inspelen op de digitale
omwentelingen. Onze communicatiestrategieën zijn gebaseerd
op het efficiënter maken
van de relatie tussen
merk en klant zodat
die resultaat oplevert.

MANUEL DIAZ
Managing
Director
Emakina.FR

Welkom in een nieuwe, interactieve
wereld die steeds verandert en waar
volop geïnnoveerd wordt. Elke dag
worden er nieuwe ideeën gelanceerd
en zijn er nieuwe opportuniteiten voor
diensten en handel.
EMAKINA is een marketingbureau dat
helemaal ingebed is in het internet, dat
alle contactpunten tussen een merk en
zijn klanten door en door kent, beheerst
en katalyseert. Wij garanderen vruchtbare
en coherente merkervaringen. Rijke,
zintuiglijke ervaringen die een duurzame
band creëren tussen merken en
hun klanten.

Agentschappen

EMAKINA.FR

Agentschappen

hello@emakina.fr
www.emakina.fr
www.facebook.com/Emakina.FR
www.twitter.com/EmakinaFR
Tel : +33 (0)1 44 54 52 80
Fax : +33 (0)5 55 35 04 37
93 rue Vieille du Temple
F-75003 Parijs
Frankrijk
BTW : FR 64.413.998.410

EMAKINA.NL Rotterdam

Emakina.NL is
de trotse winnaar
van de Best media
Award en de MIXX
award of the year 2010
voor haar Yunomi
platform.

Emakina.NL (het vroegere SunTzu)
maakt sinds april 2007 deel uit van de
Emakina Group. Als full service digitaal
bureau werken zij binnen het hele
spectrum van de digitale communicatie.
Het social media aspect is hierbij een
belangrijke pijler via het opzetten en
onderhouden van online communities.
Tevens is dit bureau expert in Customer
Intelligence Activation, een combinatie
van CRM en brand activation, met
als doel een langdurige sterke band
tussen het merk en doelgroep op te
bouwen. Emakina.NL beschikt over een
uitgebreid team van copywriters en
community managers om dit doel te
bereiken en de ROI van zijn klanten te
optimaliseren.
Het voorbije jaar sleepte Emakina.NL
verscheidene prestigieuze
onderscheidingen in de wacht voor het
platform Yunomi, waaronder een Best
of Customer Media Award en een MIXX
Award. Het agentschap leverde ook
innoverende projecten af voor KLM en
een nieuw digitaal platform voor de
Unilever merken.

Agentschappen

RAYMON DE KRUIJFF
Managing Director
Emakina.NL

Agentschappen

think@emakina.nl
www.emakina.nl
www.facebook.com/Emakina.NL
twitter.com/EmakinaNL
Tel : +31 (0)10 217 15 00
Fax : +31 (0)10 217 15 01
Boompjes 545
3011 XZ Rotterdam
Nederland
BTW : NL8115.62.694.B01

Brussel

Emakina.EU richt
zich in naam van de
EU, VN, NATO,... tot alle
burgers van de 27
landen die deel uitmaken
van de Europese Unie
en ver daarbuiten.

FRANÇOIS LEFEBVRE
Managing Director
Emakina.EU

Institutionele Communicatie
Internationale organisaties staan voor
grote uitdagingen in hun communicatie.
Hun podium is globaal, het belang van
Europa neemt toe en media ondergaan
een voortdurende digitale revolutie.
In deze context, is Emakina.EU een
betrouwbare strategische partner die
de juiste doelgroepen met de meest
geschikte boodschap, kan bereiken.
Het team werkt voor klanten zoals
de Europese directoraten-generaal
voor Gezondheid en consumenten,
Transport en energie, Communicatie,
Ondernemingen en industrie,
Informatiemaatschappij en media en
Ontwikkelingssamenwerking. Daarnaast
beheert het onder andere projecten
voor SESAR, IFAD, Eurocontrol, CleanSky,
Het Europees Parlement, NATO en de
Verenigde Naties.
Zowel online als in de echte wereld
bereikt Emakina.EU het grote publiek,
experten, opinieleiders, verenigingen en
de media. Met een evenwichtige mix van
audiovisuele producties, het web, sociale
media, evenementen en mediarelaties
wordt de grootst mogelijke impact
gecreëerd voor het beschikbare budget.
Vanuit Brussel is Emakina.EU actief in
alle 27 EU lidstaten en tot ver erbuiten,
want in 2010 sloot ‘EuroLynx’ zich
aan bij de organisatie. Dit netwerk
voor mediarelaties versterkt het
dienstenaanbod met lokale, ervaren
media-experten, die een centrale
boodschap kunnen lokaliseren en
verspreiden.

Agentschappen

EMAKINA.EU

Agentschappen

think@emakina.eu
www.emakina.eu
www.facebook.com/Emakina
twitter.com/Emakina
Tel : + 32 (0)2 400 40 00
Fax : + 32 (0)2 400 40 01
Middelburgstraat 64A
1170 Brussel
België
BTW : BE0456.608.593

EMAKINA MEDIA

Brussel
SAMMY COLSON
Managing Director
Emakina Media

Emakina Media: Mediabureau & Direct
Marketing experts
Emakina Media is actief in twee
verschillende expertisedomeinen:
Enerzijds is Emakina Media, de mediatak
van Emakina, het eerste media-agentschap
in België dat zich uitsluitend toelegt op
de digitale omgeving. Onze ambitie is
adverteerders in staat te stellen al vanaf
de conceptfase van hun campagnes
een mediastrategie te integreren die
perfect aansluit bij alle andere aspecten
die bijdragen aan het succes van de
campagne.
Deze innovatieve aanpak is bedoeld om
efficiëntere interactieve strategieën aan
te bieden als aanvulling op de klassieke
media. Hoewel de nieuwe media de
ruggengraat vormen van elke campagne,
biedt Emakina Media in samenwerking
met Robert & Mariën ook diensten aan
in de klassieke media: televisie, radio,
bioscoop, pers en buitenreclame.
Anderzijds creëert Emakina Media, de
direct marketing-tak van Emakina, voor
alle klanten toepassingsgerichte CRMstrategieën. Het helpt u een permanente
dialoog te onderhouden met uw
consumenten. Het team begeleidt u
in elke fase van uw campagne: van de
keuze van het direct marketing platform,
data warehousing, e-couponing (digitale
kortingsbonnen), wedstrijden via e-mail,
sms-acties, gedrukte mailings, papieren
dragers, copywriting, design, interactie
met andere tools (CMS, CRM) tot
rapportering en analyse. Zodoende kunt u
de mogelijkheden van uw klantenrelaties
optimaal benutten.
Emakina Media werkt samen met een
aantal nationale en internationale klanten
zoals Electrabel Suez GDF, Teleroute,
Fortis, Proximus, Solvay, Samsung, Exact
Online, Unilever, Pfizer, Aeromexico, Base
en de Flammarion-groep, en beheert meer
dan 250 campagnes.
Emakina Media is in Brussel gevestigd en is
actief in alle Europese landen.

Agentschappen

Emakina Media is
het eerste Belgische
media agentschap dat zich
exclusief focust op de digitale
wereld. Het werkt ook
nauw samen met de direct
marketing afdeling
van Emakina Group.

Agentschappen

media@emakina.com
direct@emakina.com
think@emakina.com
www.emakina.com/media
www.emakina.com/direct
Tel: + 32 (0)2 400 40 00
Fax : + 32 (0)2 400 40 01
Middelburgstraat 64A
1170 Brussel
België
BTW : BE0806.579.150

Gent

It’s not a
website,
it’s your
business

ANJA CAPPELLE
Managing Director
The Reference

The Reference ging in 1993 van start.
Daarmee was het het eerste Belgische
web agency en ook Europees pionier.
Van in het begin combineerde het haar
marketing competentie met technische
expertise om zo aantrekkelijke
websites neer te zetten met een hoge
toegevoegde waarde. Vandaag is
het een toonaangevend full service
agentschap met ruim 70 medewerkers.
Sedert 2007 maakt The Reference deel
uit van de internationale Emakina
Group, waardoor het haar groei kon
verderzetten en haar klanten een nog
volledigere dienstverlening aanbieden.
Het agentschap uit Gent draagt haar
credo “It’s not a website, it’s your
business” hoog in het vaandel. Voor elk
project opnieuw gaat The Reference op
zoek hoe het het internet kan inzetten
als hefboom voor het bereiken van
de bedrijfsdoelstellingen van haar
klanten. Vertrekkend vanuit een goed
onderbouwde webstrategie krijgen
schaalbare en meetbare projecten
vorm. Het is dan ook geen verrassing
dat het Center of Expertise
Emakina / Perform gehuisvest is bij
The Reference en deze resultaatgericht
benadering in elk project injecteert.
Ook Emakina / Mobile heeft zijn
vaste stek in Gent en is een absolute
differentiator voor The Reference. In
de snel evoluerende markt van mobiele
devices maakt dit Center of Expertise
geavanceerde websites en applicaties
voor mobiele telefoons en tablets.
The Reference realiseerde tal van
succesvolle projecten voor gereputeerde
bedrijven. Tot de klanten van
The Reference behoren onder meer ZLM
verzekeringen, Bekaert, Luminus, Thomas
Cook, KBC, Attentia, VRT, Atos Wordline,
Borealis, Makro, VMMa, International
Crisis Group, International Post
Corporation, Fluxys, Santander, Truvo,
KBVB/URBSFA, Immoweb, Stepstone,
Esko Artwork, FMSA, SD Worx, Axa,
Fanuc Robotics, Isabel, Daikin, Tractebel
Engineering, Fabricom …

Agentschappen

THE REFERENCE

Agentschappen

info@reference.be
www.reference.be
twitter.com/thereference
www.facebook.com/AgencyTheReference
Tel : +32 (0)9 234 05 36
Fax : +32 (0)9 234 05 37
Stapelplein 70
9000 Gent
België
BTW : BE0474.475.203

DESIGN IS DEAD Antwerpen

Design is Dead
staat voor cutting-edge
design en kick-ass online
strategieën. Met ons
lef, onze creativiteit en
onze ideeën spreken
we boeiende klanten uit
alle sectoren aan.

Design is Dead, de parel aan de
Antwerpse online, interactive en social
media kroon, levert boeiend, creatief,
tegendraads en sexy vakwerk sinds
1998. Wat begon als een klein maar
trendsettend webbureau bemand
door webpioniers groeide door de
jaren heen uit tot een internationaal
gerenommeerd full-service creative
agency van interactive storytellers.
Hun signature tools? Een unieke mix
van grafische virtuositeit, crossmediale
creativiteit en technische kennis, die ze
loslaten op websites, blogs, social media,
video platforms en méér. In een wereld
waarin het medialandschap elke dag
verandert en meer uitdagingen biedt, is
Design is Dead niet alleen mee met de
trends - ze staan aan de wieg ervan.
In deze turbulente interactieve
tijden zijn zij dan ook een sterke en
betrouwbare partner voor hun klanten.
Grote namen als Panasonic Batteries,
Texaco, Studio100, Toyota en KPN
Group Belgium vertrouwen op hen om
hun boodschap te verspreiden en hun
brand values doelgericht en coherent
te verspreiden. En ook in de muziek- en
cultuursector is Design is Dead al jaren
een toonaangevende speler, met creaties
voor o.a. Live Nation, Villanella, Front
242, KMSKA en Milow.

Agentschappen

BART ROOFTHOOFT
Managing Director
Design is Dead

Agentschappen

info@designisdead.com
www.designisdead.com
www.facebook.com/Design-is-Dead
www.twitter.com/designisdead
Tél : +32 (0)3 260 66 55
Fax : +32 (0)3 260 66 56
Duboisstraat 50
2060 Antwerpen
België
BTW : BE0457.419.732
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D

it hoofdstuk heeft betrekking op de toepassing in 2010
van de regels voor goed bestuur binnen de Emakina Group
krachtens de aanbevelingen van de Belgische Corporate
Governance Code. Aangezien Emakina Group genoteerd
staat op Alternext (niet gereglementeerde markt) en bijgevolg
geen “beursgenoteerde vennootschap” is in de betekenis van
het Wetboek van Vennootschappen (Art. 4 W. Venn.), is zij niet
onderworpen aan deze code. Het was dan ook op vrijwillige
basis dat het management van Emakina in 2006 een Corporate
Governance Charter heeft goedgekeurd (laatste aanpassing d.d. 18
maart 2008) dat in ruime mate gebaseerd is op de bepalingen van
de Belgische Corporate Governance Code. Dit charter is echter niet
aan alle verplichtingen gebonden die gelden voor emittenten die
genoteerd zijn op een gereglementeerde markt.
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Statuten en Aandeelhouderschap
van Emakina Group
Emakina Group NV is een naamloze vennootschap naar
Belgisch recht waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd
is Middelburgstraat 64A te 1170 Brussel, België.

Het aandeel van Emakina Group is sinds 14 juli 2006
genoteerd op Alternext Brussel, die door Euronext
wordt georganiseerd.

De statuten (laatste coördinatie dateert van 1 juli 2010)
kunnen worden geraadpleegd op de website van Emakina:
www.emakina.com, rubriek “Investors”.

Op 31 december 2010 bedroeg het kapitaal van Emakina Group
N.V. 9.116.363,02 EUR. Het wordt vertegenwoordigd door
3.796.869 aandelen die overeenstemmen met het totaal aantal
stemrechten (de zogenaamde “noemer”) en is als volgt verdeeld:

Aandeelhouder

Aandelen

%

De heer P. Gatz:

1.138.380

29,982

Two4Two S.A.:

629.326

16,575

De heer D. Steisel:

609.718

16,058

De heer B. Le Blévennec:

609.718

16,058

Commanditaire Vennootschap ACDC:

117.320

3,090

Mediadreams SA:

44.680

1,177

Antwerp CD Center BVBA:

21.818

0,575

De heer J. Deprez:

13.754

0,362

Overige:

612.155

16,123

Totaal:

3.796.869

100 %

Overeenkomstig de verplichtingen inzake transparantie (artikel
15 van de wet van 2 mei 2007), werden het kapitaal en het
aantal stemgerechtigde aandelen gepubliceerd op 9 juli 2010
naar aanleiding van de laatste kapitaalverhoging op 1 juli 2010,
die gepaard ging met de creatie van 300.161 nieuwe aandelen.

Ter informatie: op 31 december 2010 bedroeg het
beurskapitaal van Emakina Group NV 35.576.663 EUR.
Door het invoeren van de “stock-optionplannen” in 2007,
2008, 2009 en 2010 voor personeelsleden, consultants
en leidinggevenden van de vennootschap en haar
dochterondernemingen, werden in totaal 224.910
warranten uitgegeven tegen de volgende voorwaarden:

Aantal warranten

Uitoefenprijs

Uitoefenperiode

Optieplan 2007

55.130

12,52

Mei 2011 en mei 2012

Optieplan 2008

57.070

7,78

Mei 2012 en mei 2013

Optieplan 2009

53.430

8,31

Mei 2013 en mei 2014

Optieplan 2010

59.280

8,09

Mei 2014 en mei 2015
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Over de belangrijke deelneming van de heer Pierre Gatz werd
op 13 december 2010 een transparantieverklaring afgelegd
overeenkomstig de geldende wetgeving (KB van 14 december
2006 met betrekking tot Alternext).

STRUCTUur
van emakina
group
EMAKINA FRANCE SARL
aandeel van 100%

Op 31 december 2010 bestond de groep
Emakina uit 9 afzonderlijke juridische entiteiten,
waarvan de onderlinge verbanden hieronder
schematisch zijn voorgesteld:

DESIGN IS DEAD BVBA
aandeel van 84%

EMAKINA MEDIA NV
aandeel van 30%

REFLECT NV*

aandeel van 99,9%

*

EMAKINA
GROUP
NV

THE REFERENCE NV
aandeel van 100%

EMAKINA BELGIË NV

EMAKINA.NL BV

aandeel van 100%

EMAKINA.EU

BVBA

aandeel van 100%

aandeel van 70%
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Alle dochterondernemingen zijn geconsolideerd volgens de methode van de integrale consolidatie met vaststelling van
eventuele minderheidsbelangen, met uitzondering van Emakina Media NV, dat geconsolideerd is volgens de
vermogensmutatiemethode ten gevolge van de vermindering van de deelneming in handen van Emakina Group (zie verderop).

In 2010 is de consolidatiekring van de groep onveranderd gebleven, met uitzondering van de volgende
deelnemingspercentages:
- de deelneming van Emakina Group NV in Design Is Dead BVBA steeg van 76 % tot 84 % op 1 juli 2010, ingevolge
de overeenkomst tot overdracht van aandelen die werd gesloten met de vroegere meerderheidsaandeelhouder.
- de deelneming van Emakina Group NV in Reflect NV steeg van 50 % tot 99,88 % op 1 juli 2010, ingevolge de
overeenkomst tot overdracht van aandelen die werd gesloten met de vroegere meerderheidsaandeelhouder.

* Naam gewijzigd in Emakina.FR in februari 2011

Corporate Governance
Charter
In 2006 heeft de Raad van Bestuur van Emakina Group NV
vrijwillig een Corporate Governance Charter goedgekeurd dat
in ruime mate op de bepalingen van de Belgische Corporate
Governance Code is gebaseerd. Dit charter is echter niet aan
alle verplichtingen gebonden die gelden voor emittenten die
genoteerd zijn op een gereglementeerde markt.

Het charter kan worden geraadpleegd op de website van de
vennootschap (www.emakina.com), rubriek “Investors”, en
is gratis te verkrijgen op de maatschappelijke zetel van de
vennootschap. Het charter wordt regelmatig bijgewerkt:
de laatste wijzigingen door de raad van bestuur dateren van
18 maart 2008.

Het charter is aangepast aan de eigenheid van de
vennootschap en volgt het “pas toe of leg uit”-principe.

Raad

van Bestuur

De Raad van Bestuur is in 2010 vier keer samengekomen.
Daarbij werden voornamelijk de volgende punten
besproken en behandeld:
-G
 oedkeuring van de jaar- en halfjaarrekeningen;
-G
 oedkeuring van de persberichten;
-G
 oedkeuring van de budgetten;
-G
 oedkeuring van een stock-optionplan;
- Interne en externe groeistrategie;
-O
 pvolging van de integratie van de dochterondernemingen
en de implementatie van het ERP-systeem “Navision” binnen
de groep;
-O
 pvolging van de aspecten m.b.t. de cashvoorraden, de
behoefte aan bedrijfskapitaal;
-O
 pvolging van de werkzaamheden van de comités;
-A
 nalyse van de prestaties van de groep over het boekjaar op
basis van de “Key Performance Indicators” (KPI’s);

- Benoemingen en verlengingen van de mandaten van de
bestuurders;
- Strategische partnerships;
- Presentatie van het Risk Management.

Samenstelling en aanwezigheid tijdens de
vergaderingen:
- Voorzitter: Brice Le Blévennec 4/4
- Uitvoerende leden: Denis Steisel 4/4, John Deprez 4/4,
Karim Chouikri 4/4
- Niet-uitvoerende leden: François Gillet 4/4, Magnus Schiller
4/4, Gautier Bataille de Longprey 4/4, Pierre Gatz 4/4,
Pierre-Michel Cattoir (benoemd door coöptatie in mei
2009 en bekrachtigd door de GAV van april 2010) 4/4
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Activiteitenverslag

De Raad van Bestuur telt negen leden die in het kader van hun functie van bestuurder allen domicilie kiezen op de
maatschappelijke zetel van de vennootschap.
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Bestuurders

Uitvoerend

Nietuitvoerend

Onafhankelijk

Einde mandaat

Dhr. Denis Steisel

Algemene Vergadering 2014

Dhr. Brice Le Blévennec

Algemene Vergadering 2014

Dhr. Karim Chouikri

Algemene Vergadering 2013

Antwerp CD Center BVBA (vertegenwoordigd door John Deprez)

Algemene Vergadering 2014

Dhr. Pierre Gatz

*

Algemene Vergadering 2013

Dhr. Magnus Schiller

Algemene Vergadering 2011

Dhr. Gautier Bataille de Longprey

Algemene Vergadering 2011

Dhr. François Gillet

Algemene Vergadering 2013

Dhr. Pierre-Michel Cattoir

Algemene Vergadering 2013

*Executive Director sins Februari 2011.

Denis Steisel
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Brice Le Blévennec
Brice Le Blévennec is geboren in 1967 en sinds 2001
bestuurder van de vennootschap. In 1991 richt Dhr. Le
Blévennec Ex Machina op, een onderneming actief op
het vlak van communicatie en nieuwe technologieën. Dhr.
Le Blévennec rijgt de projecten aan elkaar en richt in 1998,
gesterkt door zijn succes, de bedrijven Ex Machina Interactive
Architects (web agency), dat in 2001 fuseert met Emalya, en
Ex Machina Graphic Design (grafische studio) op. In 1999
richt hij NetBusiness S.A. op (vandaag ContactOffice
Group S.A.), dat de site ContactOffice.com ontwikkelt
die momenteel aanwezig is in Frankrijk, Nederland en de
Verenigde Staten. In 10 jaar tijd maakte en presenteerde Brice
Le Blévennec verschillende radio- en televisieprogramma’s,
zoals CyberCafe21 (Radio21), CyberCafe 2.0 (RTBF La
Deux), NetBusinessNews (BFM), Single (PureFM) en Elle et
Lui (PureFM). Als internetspecialist wordt hij regelmatig
uitgenodigd als spreker tijdens seminaries, congressen en
conferenties in binnen- en buitenland. De afgelopen vijf jaar
is of was Dhr. Le Blévennec bestuurder/zaakvoerder van de
volgende vennootschappen: Emakina Group*, Ex Nihilo Uno,
Contact Office Group*, Ex Machina, Ex Machina Television*,
Ex Tempore*, Ex Machina Interactive Architects, Demain Ou
Après Demain, Ex Machina Graphic Design, Emakina Belgique*,
Reflect*, Ex cathedra*, Tunz.com, Emakina Media*, Zingle*
en Objekten*.
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Denis Steisel is geboren in 1959 en is sinds 2000 bestuurder
van de vennootschap. Hij behaalde zijn diploma in de
economische wetenschappen aan de Université Catholique
de Louvain (UCL) en begon zijn loopbaan als SAP-deskundige,
met name als Business Unit Manager bij Econocom. Later
was hij medeoprichter van Expert Finance Consulting, waarna
hij zich toelegde op het internet en de elektronische handel.
In 1998 richt hij Make it Happen op, dat sinds 1999 onder
de naam Emalaya en vandaag als Emakina België bekend
is. Sinds 2001 bekleedt Dhr. Steisel de functie van CEO van
de onderneming en is hij verantwoordelijk voor de afdeling
business development binnen Emakina Group.
Dhr. Denis Steisel is momenteel bestuurder van de volgende
vennootschappen: Emakina Group*, Emakina Belgique*,
Design is Dead*, Emakina.NL*, Reflect* en The Reference*.

John Deprez
John Deprez, geboren in 1970, zetelt sinds 2001 in de
Raad van Bestuur van de vennootschap als permanent
vertegenwoordiger van een bestuurder, met name de
onderneming Antwerp CD Center. Dhr. Deprez, industrieel
ingenieur van opleiding en in het bezit van een aanvullend
diploma bedrijfskunde, heeft Emakina in mei 2001 vervoegd
als executive manager.
*Mandaat loopt nog.

François Gillet

Karim Chouikri
Karim Chouikri is geboren in 1970 en is sinds maart 2006
bestuurder van de vennootschap. Hij is handelsingenieur
van opleiding (Ecole de Commerce Solvay, 1994). Hij werkte
als aandeelhouder, bestuurder of consultant mee aan de
uitbouw van verschillende vennootschappen die actief zijn
op het vlak van nieuwe technologieën, internet, de media of
marketing. Dhr. Chouikri is of was tijdens de afgelopen vijf
jaar bestuurder van de volgende vennootschappen: Emakina
Group*, Mediadreams*, NetHolding*, NetCapital en B.C.I.*

Gautier Bataille de Longprey
Gautier Bataille de Longprey is geboren in 1962 en is
burgerlijk ingenieur (wiskunde toegepast op de economie).
Hij geniet een ruime professionele ervaring op het vlak
van de banksector en meer bepaald inzake verrichtingen
op de financiële markten. De afgelopen tien jaar nam hij
verschillende directeurs- en bestuurdersfuncties waar binnen
Bank Degroof NV. Hij oefent ook mandaten uit in andere
ondernemingen.

Magnus Schiller
Magnus Schiller, 66 jaar, behaalde een diploma in de rechten
aan de universiteit van Stockholm en een HND Business
Management aan het Hendon College of Technology en
City of London College. Hij startte zijn beroepsloopbaan als
magistraat. Hij is rechter geweest aan het Hof van Beroep
van Stockholm en Secretaris bij het Hooggerechtshof van
Zweden. Daarna zette hij zijn juridische loopbaan voort als
advocaat-fiscalist. Vervolgens verlegde hij zijn activiteiten
naar risicokapitaal; zo nam hij deel aan de ontwikkeling van
verschillende projecten en vennootschappen. Hij financierde
talrijke vennootschappen die actief zijn binnen het domein
van de technologie en de life sciences. Hij is oprichter en
bestuurder van Mediadreams N.V.*

*Mandaat loopt nog.

François Gillet studeerde in 1983 af als handelsingenieur
aan het IAG. In 1984 trad hij in dienst bij Union Minière als
adjunct van de financieel directeur, waar hij belast werd
met de financiële aspecten van de overnames, strategische
plannen en specifieke projecten. In 1988 trad hij toe tot
de financiële holding Sofina, waar hij momenteel directeur
is en deelneemt aan het management van de groep. Hij is
er verantwoordelijk voor de opvolging van verschillende
investeringen in bedrijven waar hij ook bestuursfuncties
bekleedt, waaronder momenteel Colruyt, Luxempart,
Deceuninck NV en Codic International. Daarnaast is hij
verantwoordelijk voor de private equity-activiteiten in de
Benelux, met de opvolging van fondsen zoals Sofindev,
Bencis en Waterland, als bestuurder of als lid van de
aandeelhouderscomités. Hij is lid van meerdere auditcomités.
Daarnaast is hij, ten persoonlijke titel, onafhankelijk
bestuurder van Emakina. Tijdens zijn opleiding aan het IAG
studeerde hij aan de University of Western Ontario (Canada)
in het kader van een internationaal uitwisselingsprogramma.
Hij volgde eveneens het programma van de Cepac (ULB),
het Advanced Management Program (Insead) en een fiscale
opleiding aan de Handelsschool van Saint Louis.

Pierre Gatz
Van juli 2005 tot september 2010 was Pierre Gatz Chief
Technology Officer (CTO) bij Truvo, de uitgever van de
Gouden en de Witte Gids in België, Ierland, Portugal,
Roemenië, Zuid-Afrika en Puerto Rico. Truvo is marktleider
en realiseerde in 2008 een omzet van 374 miljoen euro. In
2004 en 2005 werkte Pierre Gatz als technologieconsultant
voor verschillende “Private Equity”-maatschappijen in Londen
en New York. Van 1986 tot 2004 was Pierre Gatz “Director
& Partner” bij Bureau van Dijk Electronic Publishing, een
onderneming die actief is in elektronische publicaties, waar
hij een aantal innoverende technologieën ontwikkelde, met
name zoekmachines voor cd-rom en internet. Daarnaast
ontwikkelde hij commerciële activiteiten in Europa en
de Verenigde Staten. Pierre Gatz is bestuurder van de
vennootschap sinds april 2009.

Pierre-Michel Cattoir
Pierre-Michel Cattoir, geboren in 1963, is sinds mei 2009
onafhankelijk bestuurder van de vennootschap. Hij studeerde
af als burgerlijk ingenieur in de toegepaste wiskunde aan de
Université catholique de Louvain en behaalde een MBA aan de
Cornell University van New York. De heer Cattoir beschikt over
ruime internationale ervaring in de realisatie van technologieen mediaprojecten. Van 1988 tot 1996 bekleedde hij
verschillende “Merchant Banking” functies bij de Bank Brussel
Lambert waarvoor hij verschillende jaren in het buitenland
doorbracht (Parijs en Sydney). Daarna trad hij in dienst bij
Mc KINSEY & Company in Brussel. Gedurende 4 jaar werkte
hij als consultant en project manager mee aan verschillende
technologieprojecten in de Benelux. Sinds december 2000
is de heer Cattoir “Partner” in het Brussels kantoor van de
firma Egon Zehnder International, die actief is in de evaluatie
en rekrutering van bedrijfsleiders. Hij is gespecialiseerd in
technologie, communicatie, media en energie.
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Hij is verantwoordelijk voor de Benelux-markt, evenals
voor meer technische projecten van de groep (CTO). In
dat kader volgt hij van dichtbij de activiteiten en projecten
van de dochterondernemingen in de Benelux. Dhr. Deprez
voltooide grote opdrachten bij topklanten zoals BNP-Fortis,
SN Brussels Airlines, Delta Lloyd Life en KPN Group Belgium,
zowel als verantwoordelijke voor het projectmanagement,
de ontwikkeling als de IT-kant. Voor zijn overstap naar
Emakina werkte Dhr. Deprez bij Alcatel en The Reference.
Dhr. Deprez is of was gedurende de afgelopen vijf jaar
bestuurder/zaakvoerder van de volgende vennootschappen:
Emakina Group*, Antwerp CD Center*. nVidea*. ACDC
Commanditaire Vennootschap*. Emakina België*, Emakina.
EU*, The Reference*, Emakina.NL*, Design is Dead* en
Emakina Media*.

Comités binnen
de Raad

van Bestuur
Algemeen
De Raad van Bestuur van Emakina kan gespecialiseerde
comités oprichten om zich te laten bijstaan in haar functie.
De comités zijn louter adviserende organen en de
beslissingen blijven de collegiale verantwoordelijkheid
van de Raad van Bestuur.
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In 2006 heeft de Raad van Bestuur drie gespecialiseerde
comités opgericht die uit haar eigen leden zijn samengesteld:
een Auditcomité, een Vergoedingscomité en een
Benoemingscomité.

- De opvolging van de formalisering van
de interne procedures;
- De opvolging van de cashvoorraden en optimalisatie
van de behoefte aan kasgelden;
- De opvolging van de implementatie van het nieuwe
geïntegreerde ERP-systeem “Navision Dynamics”
binnen de groep;
- De methodologie van de “Key Performance Indicators”;
- De follow-up van de waardering van de deelnemingen
in de dochterondernemingen.

Samenstelling en aanwezigheid tijdens de
vergaderingen:

De Raad van Bestuur van 18 maart 2008 heeft beslist
(zoals toegestaan in de statuten) het Vergoedingscomité
en het Benoemingscomité te fuseren.

- Voorzitter: François Gillet 4/4
- L eden: Gautier Bataille de Longprey 4/4, Magnus Schiller 4/4

Auditcomité

Comité Benoemingen en Vergoedingen

Het Auditcomité dient de Raad van Bestuur bij te staan bij
diens verantwoordelijkheden op het vlak van financiële
integriteit van de vennootschap, en met name toezicht te
houden op de financiële verslagen, de interne audit, de
externe audit, het interne toezicht en de financiële relaties
tussen de vennootschap en haar aandeelhouders.

Het Comité Benoemingen en Vergoedingen is gevormd
binnen de Raad van Bestuur en is belast met:

De leden van het Auditcomité beschikken over de ruimste
onderzoeksbevoegdheden bij het uitoefenen van hun
opdracht voor bijstand en toezicht. Met name beschikken zij
over dezelfde onderzoeksbevoegdheden als deze die door de
wet zijn toegekend aan de Commissaris.

- Het geven van aanbevelingen met betrekking tot de
benoeming van bestuurders.
- Het toezien op het goede verloop van de benoemingsen herverkiezingsprocedure opdat deze objectief en
professioneel wordt georganiseerd.
- Het formuleren van aanbevelingen over de individuele
verloning van de uitvoerende bestuurders, met inbegrip
van de bonussen en winstdeelnemingsformules op lange
termijn (aandelenopties ...).

In de loop van 2010 is het Auditcomité vier keer
samengekomen. Daarbij werden hoofdzakelijk de volgende
punten behandeld:

Het Comité Benoemingen en Vergoedingen bestaat uit
drie niet-uitvoerende bestuurders waarvan de meerderheid
onafhankelijke bestuurders zijn.

- De analyse van de jaarrekeningen en van de
geconsolideerde rekeningen en het verslag van de
commissaris;
- De analyse van de halfjaarrekeningen;
- De bespreking met de Commissaris van de conclusies
van de audit;
- Het overzicht van de persberichten;
- De aspecten van het interne toezicht, meer bepaald het
financiële en operationele toezicht, en risicobeheer;

In de loop van 2010 is het Comité Benoemingen en
Vergoedingen één keer samengekomen. Daarbij werden
volgende punten behandeld:
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- Stock-optionplan 2010 voor het personeel en de
leidinggevenden.
- Vergoedingsbeleid voor de uitvoerende bestuurders.
- Vergoedingsbeleid voor het personeel.

Samenstelling en aanwezigheid tijdens de
vergaderingen:
- Leden: Gautier Bataille de Longprey 1/1, Magnus Schiller
1/1, Pierre-Michel Cattoir

Uitvoerend
		 Comité
Algemeen
De Raad van Bestuur heeft een gedelegeerd bestuurder
aangesteld die zal worden bijgestaan door de uitvoerende
bestuurders; samen vormen zij het Uitvoerend Comité.

Chief Executive Officer (CEO)
en gedelegeerd bestuurder
De Raad van Bestuur heeft een gedelegeerd bestuurder
aangesteld tijdens de eerste raad volgend op de
beursintroductie van de vennootschap in juli 2006,
met name Dhr. Denis Steisel. Zijn mandaat kan worden
herroepen door de Raad van Bestuur van de Vennootschap.
De Raad van Bestuur heeft Dhr. Steisel tevens benoemd als
CEO, die de eindverantwoordelijkheid draagt ten aanzien
van de Raad van Bestuur voor het management van de
vennootschap en voor de uitvoering van de beslissingen
van de Raad van Bestuur, in het kader van de strategie, de
planning, de waarden en de budgetten die door de Raad
van Bestuur werden goedgekeurd.
De gedelegeerd bestuurder is door de Raad van Bestuur
belast met het dagelijks bestuur van de vennootschap. In
deze hoedanigheid leidt en superviseert hij de verschillende
centrale departementen en bedrijfseenheden van Emakina, en
rapporteert hij over hun activiteiten aan de Raad van Bestuur.

Samenstelling van het Uitvoerend Comité
Het Uitvoerend Comité is samengesteld uit vier leden:
de heer Denis Steisel (Chief Executive Officer), de heer
Brice Le Blévennec (Chief Visionary Officer), Antwerp CD
Center BVBA vertegenwoordigd door de heer John Deprez
(Managing Director Benelux & Chief Technology Officer)
en de heer Karim Chouikri (Directeur overnames en
integratie). Het Uitvoerend Comité wordt voor de financiële
aspecten bijgestaan door de heer Frédéric Desonnay
(Chief Financial Officer).

Vergoeding van

de bestuurders

van het

&comité

		 uitvoerend

Niet-uitvoerende bestuurders
De Raad van Bestuur heeft besloten een jaarlijkse vergoeding
toe te kennen van 55.000 EUR voor alle niet-uitvoerende
bestuurders. Bestuurders die lid zijn van het Auditcomité
ontvingen tevens 1.000 EUR voor elke vergadering van
het Auditcomité waaraan zij hebben deelgenomen.
De bestuurders die lid zijn van het Comité Vergoedingen
of het Comité Benoemingen hebben eveneens 500 EUR
ontvangen voor elke vergadering van deze comités waaraan
zij hebben deelgenomen.

Uitvoerende bestuurders (Uitvoerend Comité)
De totale vergoeding die in 2010 door de vennootschap aan
de leden van het Uitvoerend Comité werd betaald, bedroeg
939.682 EUR. Behalve de bedragen die verschuldigd zijn
overeenkomstig het arbeidsrecht, hoeft de Vennootschap
geen enkel bedrag te betalen in geval van ontslag van een
lid van het Uitvoerend Comité.
In het kader van het stock-optionplan 2010 tekenden de
uitvoerende bestuurders in op 22.180 warranten tegen een
uitoefenprijs van 8,09 EUR.
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Het huishoudelijk reglement van het Uitvoerend Comité werd
opgesteld door de Raad van Bestuur. Het Uitvoerend Comité
is geen directiecomité in de zin van artikel 524bis van het
Wetboek van Vennootschappen.

Aandelen in het bezit
van de

niet-uitvoerende

bestuurders
Aandelen in het bezit van de niet-uitvoerende bestuurders
De onderstaande tabel geeft een overzicht van de aandelen die op 31
december 2010 rechtstreeks of onrechtstreeks in handen waren van de
bestuurders die geen lid zijn van het Uitvoerend Comité:

Niet-uitvoerende bestuurders

Rechtstreeks aangehouden aandelen
Aantal
aandelen

Dhr. M. Schiller
Dhr. P.M. Cattoir*
Dhr. F. Gillet*
Dhr. G. Bataille de Longprey*
Dhr. P. Gatz

Percentage van het
maatschappelijk kapitaal

Onrechtstreeks/transitief
aangehouden aandelen
Aantal aandelen

Percentage van het
maatschappelijk kapitaal

10.605

0,279%

674.307/144.757**

17,76%/3,813%

0

0,000%

0

0

200

0,005%

0

0

3.506

0,092%

0

0

1.138.380

29,982%

0

0

* Onafhankelijke bestuurders
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** De vennootschap Two4Two is een holdingmaatschappij waarvan Mediadreams voor 50 % aandeelhouder is. Mediadreams is een
holdingmaatschappij waarvan Dhr. Magnus Schiller voor 40,2 % aandeelhouder is. De totale deelneming van Two4Two in Emakina
bedraagt 629.326 aandelen. De rechtstreekse deelneming van Mediadreams in Emakina bedraagt 44.680 aandelen.
144.757 is de transitieve deelneming van Dhr. Schiller in Emakina verkregen door 629.326 te vermenigvuldigen met de deelneming
van Mediadreams in Two4Two en de deelneming van Dhr. Schiller in Mediadreams. Hierbij komt nog 44.680 vermenigvuldigd met de
deelneming van Dhr. Schiller in Mediadreams alsook 301 aandelen die worden aangehouden via een andere vennootschap.
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&

de leden

van het
Uitvoerend Comité

Aandelen in het bezit van de leden van het Uitvoerend Comité
In het kader van het stock-optionplan 2007/2008/2009/2010 tekenden de uitvoerende bestuurders in op 90.900 warranten
tegen een respectieve uitoefenprijs van EUR 12,52/7,78/8,31/8,09.
De onderstaande tabel geeft een overzicht van de aandelen die op 31 december 2010 rechtstreeks of onrechtstreeks in
handen waren van de uitvoerende bestuurders.

Uitvoerende bestuurders

Onrechtstreeks/transitief
aangehouden aandelen

Rechtstreeks aangehouden aandelen
Aantal
aandelen

Percentage van het
maatschappelijk kapitaal

Aantal aandelen

Percentage van het
maatschappelijk kapitaal

Dhr. D. Steisel

609.718

16,058%

0

0

Dhr. B. Le Blévennec

609.718

16,058%

0

0

13.754

0,362%

139.138*

3,665%

0

0,000%

674.006/110.213**

17,752%/2,903%

Dhr. J. Deprez (permanent
afgevaardigde van Antwerp
CD Center)
Dhr. K. Chouikri

** De vennootschap Two4Two is een holdingmaatschappij waarvan Mediadreams voor 50 % aandeelhouder is. Mediadreams is een
holdingmaatschappij waarvan Dhr. Chouikri Karim voor 29,9 % aandeelhouder is. De totale deelneming van Two4Two in Emakina
bedraagt 629.326 aandelen. De rechtstreekse deelneming van Mediadreams in Emakina bedraagt 44.680 aandelen. 110.213 is de transitieve deelneming van Dhr. Chouikri in Emakina, verkregen door 629.326 te vermenigvuldigen met de deelneming van Mediadreams in
Two4Two en de deelneming van Dhr. Chouikri in Mediadreams. Hierbij komt nog 44.680 vermenigvuldigd met de deelneming van Dhr.
Chouikri in Mediadreams alsook 2.769 aandelen die worden aangehouden via een andere vennootschap-aandeelhouder van Two4two.
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* Via zijn deelneming in Antwerp CD Center BVBA en in de Commanditaire Vennootschap ACDC.

De
Commissaris
Sinds 17 maart 2006 is Ernst & Young Bedrijfsrevisoren
BCVBA, met maatschappelijke zetel De Kleetlaan 2 te 1831
Diegem, vertegenwoordigd door Dhr. Eric Golenvaux,
vennoot, de commissaris van de vennootschap.
Op 20 maart 2006 werd Ernst & Young Bedrijfsrevisoren
BCVBA eveneens als commissaris aangesteld voor de
Belgische dochteronderneming Emakina België, een
mandaat dat in 2008 werd verlengd voor 3 jaar.
In 2007 werd Ernst & Young Bedrijfsrevisoren
BCVBA aangesteld als commissaris van de Belgische
dochteronderneming B. On The Net (de vroegere naam van
Emakina.EU), waarvan het mandaat in 2009 werd verlengd
voor 3 jaar. In 2008 werd Ernst & Young Bedrijfsrevisoren
BCVBA als commissaris benoemd van de Belgische
dochterondernemingen Design is Dead & The Reference.
Begin 2010 werd Ernst & Young Bedrijfsrevisoren
BCVBA als commissaris benoemd van de Belgische
dochteronderneming Emakina Media.
Ernst & Young Bedrijfsrevisoren BCVBA, vertegenwoordigd
door Dhr. Eric Golenvaux, vennoot, is eveneens
verantwoordelijk voor de controle en de certificatie van de
geconsolideerde jaarrekeningen van de vennootschap.
Het mandaat van drie jaar (voor de boekjaren eindigend
31 december 2008, 2009 en 2010) werd hernieuwd tijdens
de GAV 2008, op aanbeveling van het Auditcomité.
De jaarvergoeding voor de controlewerkzaamheden voor
de vennootschap en haar dochteronderneming bedroeg
70.950 EUR voor het boekjaar 2010.
In de loop van het boekjaar werden een aantal bijzondere
opdrachten (voornamelijk in het kader van de invoering van
een stock-optionplan, een kapitaalverhoging, fiscaal advies)
toevertrouwd aan de commissaris van de vennootschap.
Hiervoor werd 6.000 EUR aan honoraria betaald.

Belangenconflicten
van de bestuurders
en leden van het

Uitvoerend comité
en transacties
met verbonden
ondernemingen

De Raad van Bestuur heeft geen andere regels vastgelegd
voor transacties en andere contractuele relaties tussen
de vennootschap, met inbegrip van de verbonden
ondernemingen, en de bestuurders en de uitvoerende
managers, dan deze die worden geregeld door de
wettelijke bepalingen inzake belangenconflicten (artikel
523 van het Wetboek van Vennootschappen). Niettemin
verbinden de bestuurders zich ertoe deze transacties
tussen de vennootschap en zichzelf tegen de normale
marktvoorwaarden te sluiten.
Het optieplan dat in maart 2010 in het kader van het
vergoedingsbeleid door de vennootschap werd ingevoerd
ten gunste van het personeel en de bestuurders, werd
vooraf ter goedkeuring voorgelegd aan de Algemene
Vergadering van Aandeelhouders, op voorstel van de
Raad van Bestuur.
Tijdens het boekjaar 2010 vonden er slechts sporadisch en
occasioneel contractuele operaties plaats tussen (i) Emakina
Group en/of de verbonden ondernemingen en (ii) een of
meerdere uitvoerende bestuurders. Deze contractuele
transacties zijn verwaarloosbaar aangezien de totale waarde
van de prestaties door deze uitvoerende bestuurders in het
kader van de betreffende contracten lager lag dan 0,5 %
van de geconsolideerde omzet van de vennootschap. Deze
overeenkomsten werden tegen de marktvoorwaarden gesloten.

Relaties met
verbonden
ondernemingen
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Aangezien Emakina op Alternext Brussel genoteerd staat, is
dit geen beursgenoteerde vennootschap in de betekenis van
artikel 4 van het Wetboek van Vennootschappen.
Artikel 524 van het Wetboek van Vennootschappen, dat een
speciale procedure voorziet met betrekking tot de relaties
tussen vennootschappen en hun verbonden ondernemingen
(andere dan hun dochterondernemingen) is dus niet van
toepassing op Emakina. Het management ziet er echter op
toe dat deze operaties en beslissingen worden aangegaan
onder de normale marktvoorwaarden en -garanties voor
soortgelijke verrichtingen.
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De huidige zakelijke en commerciële betrekkingen tussen de
aandeelhouders en hun verbonden ondernemingen enerzijds,
en de vennootschap en haar dochterondernemingen
anderzijds omvatten onder andere de betrekkingen tussen
de managementvennootschappen van de aandeelhoudersmanagers en Emakina. De bedragen die door de
aandeelhouders-managers aan de vennootschap en haar
dochtervennootschappen worden gefactureerd, zijn voor
het boekjaar 2010 inbegrepen bij de bedragen vermeld in
pagina 8 en worden bepaald door de Raad van Bestuur op
aanbeveling van het Comité Benoemingen en Vergoedingen.
De vennootschap en haar dochterondernemingen
verlenen overigens van tijd tot tijd diensten aan
vennootschappen met een indirect gemeenschappelijk
aandeelhouderschap. Deze transacties zijn verwaarloosbaar
voor Emakina. Deze overeenkomsten worden tegen
de marktvoorwaarden gesloten.

Naleving van
de wetgeving
inzake handel met
voorkennis en
marktmanipulatie
(marktmisbruik)
Emakina leeft de Richtlijn 2003/6/EG betreffende de handel
met voorkennis en marktmanipulatie (marktmisbruik) na.
In de loop van 2010 onthielden de bestuurders zich van
transacties met effecten van de vennootschap tijdens de
periode voorafgaand aan de publicatie van de financiële
resultaten (gesloten periodes) en tijdens andere periodes
die als gevoelig worden beschouwd (sperperiodes).
Overigens werd de lijst van personen met voorkennis
in de loop van 2010 regelmatig door de Raad van
Bestuur bijgewerkt.

De groei van de activiteiten en de ontwikkeling van de
consolidatiekring van de vennootschap leidden uiteraard
tot een sterkere formalisering en een versterking van de
procedures met betrekking tot het opstellen van de financiële
informatie (belang van de financiële verslaggeving, naleven
van de termijnen...).
In dit kader werd het interne controlesysteem binnen de
groep in de loop van de voorbije boekjaren versterkt door
de volgende maatregelen:
- Implementatie van een centraal beheersysteem voor
de operationele en financiële processen (ERP: Navision
Dynamics), dat het management een geïntegreerde
visie geeft op het beheer van de operationele aspecten
en de financiële resultaten die daaruit voortvloeien.
Dit geïntegreerde systeem dat begin 2008 werd ingevoerd,
wordt sinds begin 2010 toegepast in nagenoeg alle
entiteiten van de groep en vormt het centrale onderdeel
van de interne controle.
- Invoering van een “geïntegreerd” beheer van de lopende
projecten en de vaststelling van de inkomsten, waardoor
de betrouwbaarheid van dit kernproces verbeterde.
- Formalisering en systematische documentatie van de
voornaamste controleprocedures, uitgevoerd door de
boekhoudafdeling.
- Invoering van een gestandaardiseerde maandelijkse
financiële rapportage, gekoppeld aan het centrale
beheersysteem binnen de groep.
- Formalisering van het loonbeheer en het administratieve
personeelsbeheer dankzij de implementatie van een nieuw
personeelsbeheersysteem “Centro”.
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Relaties met grote
aandeelhouders

Beschrijving van
de voornaamste
kenmerken
van de interne
controlesystemen
van de vennootschap
in het kader van het
opstellen van de
financiële informatie

Ten slotte heeft de Raad van Bestuur van 8 maart 2007
Denis Steisel aangeduid als “compliance officer” (zoals
voorzien door ons Corporate Governance Charter en
de Belgische Corporate Governance Code) die waakt
over de naleving van deze regels (gesloten periodes
en sperperiodes).
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In dit hoofdstuk worden de geconsolideerde rekeningen
van Emakina Group op 31 december 2010 voorgesteld,
met vergelijkbare cijfers van 31 december 2009. Ook de statutaire
rekeningen van Emakina Group op 31 december 2010, met
vergelijkbare cijfers op 31 december 2009, werden opgenomen.
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De jaarrekeningen en de geconsolideerde jaarrekeningen van
Emakina Group voor 2010, zoals ze zullen worden voorgesteld
aan de algemene aandeelhoudersvergadering van 22 april 2011,
werden goedgekeurd door de Raad van Bestuur van 16 maart 2011.

Jaarverslag
en de ontwikkeling van de activiteiten
van Emakina Group
Zesde jaar op rij met omzetgroei
In 2010 bedroeg het verkoopcijfer van Emakina Group
33.105.221 EUR, tegenover 31.782.957 EUR het jaar
voordien, goed voor een stijging met 4,2 %. Dit is met
name te danken aan de groei bij de internationale en
institutionele klanten. De EBITDA (operationeel resultaat
vóór afschrijvingen) liep in 2010 op tot 2.620.035 EUR (of
7,9 % van de omzet), tegenover 2.328.409 EUR (of 7,3
% van de omzet) in 2009. Dit is een stijging met 12,5 %.
Op 30 juni 2010 bedroeg de EBITDA 690.296 EUR, wat
betekent dat de EBITDA over het tweede semester van
2010 opliep tot 1.929.739 EUR, tegenover 1.798.272 EUR
voor het tweede semester van 2009. Deze verbetering
van de marges wordt hoofdzakelijk verklaard door een
betere follow-up van de projecten en door een toename
van de tewerkstellingsgraad, zoals reeds aangehaald in het
halfjaarrapport van 2010.
Verschillende factoren dragen bij tot deze jaarresultaten
voor 2010:
1. De ontwikkelingen van de activiteiten worden alsvolgt
verklaard:
a. In een zeer concurrentiële marktomgeving kozen
veel nieuwe klanten voor Emakina voor hun digitale
communicatie. Dit geldt met name voor FEDICT, Bank
Degroof, Schreder, Makro, DG Sanco, Ansell, Thomas
& Piron, Eurocontrol… die bijdroegen tot de
groei van de activiteit.
b. D
 e ontwikkelingsstrategie van internationale klanten
zoals Knauf, Unilever of Schweppes bewees zijn
deugdelijkheid met een geïntegreerde oplossing die
geschikt was voor verschillende landen.
c. D
 e expertisecentra, met name Emakina / Mobile,
Emakina / Social en Emakina / Direct, versnelden de
groei van Emakina op deze sterke groeimarkten.
2. D
 e toename van de operationele rentabiliteit is te danken
aan een efficiënter operationeel beheer. De invoering
van een ERP-systeem in alle dochterondernemingen, een
geïntegreerd beheer van de personeelsplanning en een
gemeenschappelijke CRM-tool versterkten de integratie
in de groep.
3. O
 m de ontwikkeling van de groep en de verbetering
van de marges in goede banen te leiden, past het
management van Emakina de volgende maatregelen toe:

- Beheer van het personeel en hun expertises om beter
te kunnen inspelen op veranderingen in de vraag,
verbetering van de planning van de behoeften.
- Emakina Group maakt gebruik van de vele kansen die de
technologische veranderingen met zich meebrachten en
die binnen de context van de economische crisis van de
voorbije jaren snel evolueerden. Emakina Group wil zich
aldus profileren als een belangrijke speler die zijn klanten
helpt voordeel te halen uit deze veranderingen.
- In 2010 bouwde Emakina Group zijn expertisecentra
verder uit (Emakina.EU, Emakina / Media,
Emakina / Mobile, Emakina / Motion, Emakina / Perform,
Emakina / direct…)
om een geïntegreerd dienstenaanbod te verzekeren.
Begin 2011 verandert Reflect in Emakina.FR
Groupe Reflect heet sinds februari 2011 Emakina.fr.
Het Franse bureau, gespecialiseerd in digitale marketing,
veranderde van naam ten gevolge van de volledige
overname van zijn kapitaal door Emakina Group op 1
juli 2010. Deze versterkte integratie binnen het Emakinanetwerk was meteen de kans om het dienstenaanbod
van dit bureau uit te breiden. Na de naamsverandering
van Suntzu in Emakina.NL in 2009, drukt deze tweede
rebranding de wil uit om het merk Emakina ook buiten
de Belgische grenzen te versterken.
Commercieel akkoord tussen Emakina Group
en Pixel Park
In december 2009 werd een commercieel akkoord
gesloten tussen Emakina Group en Pixelpark.
Deze laatste vennootschap is sinds 1991 een pionier
in de internetsector in Duitsland. Dankzij deze alliantie
kan Emakina antwoorden op de behoeften van de
klanten die campagnes willen organiseren in verschillende
grote Europese landen.
In 2010 hebben zij samen verschillende aanbestedingen
uitgewerkt voor Knauf & The Phone House en werden
gezamenlijk de eerste projecten uitgevoerd voor de klant
Storck in verband met ‘mobiele’ toepassingen.
Emakina sluit een belangrijk raamakkoord af met
de Europese Commissie
In samenwerking met Emakina.EU, het nieuwe agentschap
gespecialiseerd in de Europese en internationale
instellingen, heeft Emakina België in oktober 2009 een
raamakkoord kunnen afsluiten met de Europese Commissie
(Directoraat-generaal mobiliteit, vervoer en energie) met
een maximale waarde van € 4,5 miljoen op 2 jaar tijd.
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Opvallende feiten van het boekjaar

Nieuwe entiteiten die in 2008 werden opgericht, doen
het in 2010 beter dan hun respectieve businessplannen
Ter herinnering: in 2008 werden twee nieuwe entiteiten
opgericht binnen Emakina Group: Emakina / Media (eerste
media-agentschap op de Belgische markt, dat enkel actief is in
digitale en interactieve media en “direct marketing”) en Emakina.
EU (agentschap dat zich concentreert op de Europese en
internationale instellingen) waarvan de operationele activiteiten
van start gingen tijdens het tweede semester van 2008.
In een economisch klimaat in volle verandering, hebben
deze nieuwe entiteiten in 2010 het niveau van hun activiteit
kunnen doorzetten en blijven zij het beter doen dan hun
respectieve businessplan.

Verscheidene onderscheidingen voor Emakina Group:
Emakina.BE tweemaal bekroond voor de rebranding
van Schweppes
De jury van de Interactive Media Awards beloonde het team
van Emakina.BE met twee “Best in Class Awards” voor zijn
werk om het merk Schweppes opnieuw te positioneren.
Het bureau gaf een andere interpretatie aan de elementen
die het DNA van het merk uitmaken en werkte deze uit in
verschillende multi-support communicatieacties.
Emakina.NL gelauwerd tijdens de MIXX Awards
Emakina.NL kreeg tijdens de MIXX Awards de eerste prijs
in de categorie ‘Direct Response’ voor het community
platform Yunomi. Dit multimerkenplatform wordt door het
bureau Emakina.NL voortdurend bijgestaan om de merken
van Unilever te helpen ten volle te interageren met hun
doelgroep. Yunomi werd eveneens bekroond op de IAC
Awards en de W3 Awards.
Award en maximumscore voor Design is Dead
Het Antwerpse bureau Design is Dead behaalde tijdens de
Interactive Media Awards een uitzonderlijke score van 500
punten met zijn creatie ‘deFilharmonie KIDsite’. De winnende
site is een ontwerp voor deFilharmonie, die jongeren wil
warm maken voor klassieke muziek.

Commentaar bij de geconsolideerde rekeningen
van Emakina Group
Na de investeringen van Emakina Group, ontwikkelde de
consolidatiekring van Emakina Group zich in de loop van het
bookjaar 2010 als volgt:
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• De deelneming van Emakina Group NV in Design Is Dead
BVBA steeg van 76 % tot 84 % op 1 juli 2010, ingevolge
de overeenkomst tot overdracht van aandelen die werd
gesloten met de vroegere meerderheidsaandeelhouder.
• De deelneming van Emakina Group NV in Reflect NV
steeg van 50,02% tot 99,9% op 1 juli 2010, ingevolge
de overeenkomst tot overdracht van aandelen die werd
gesloten met de vroegere meerderheidsaandeelhouder.
Alle dochterondernemingen van Emakina Group
worden geconsolideerd volgens de methode van de
globale integratie en voorbereid conform de Belgische
boekhoudnormen, met uitzondering van Emakina Media,
dat werd geconsolideerd volgens de methode van de
vermogensmutatie, vanaf 1 juli 2009.
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Door de vermogensmutatie van Emakina Media omvat het
geconsolideerde resultaat alleen de kosten en opbrengsten
van Emakina Media over 2010. Het nettoresultaat voor 2010
is geboekt op slechts één regel “aandeel in het resultaat
van de vennootschappen waarop vermogensmutatie is
toegepast”.

Resultatenrekening
De omzet steeg in 2010 met 4 % ten opzichte van
2009, met name dankzij de groei bij de internationale
en institutionele klanten.
De bedrijfskosten vertegenwoordigen 94,8 % van de
totale omzet in 2010, tegenover 95,2 % in 2009. Meer
bepaald bedraagt het totaal van de aankopen en diensten
en diverse goederen 46,7 % van de totale omzet in 2010,
tegenover 47,4 % in 2009. Dit komt voornamelijk omdat er
minder werd uitbesteed aan projecten. De personeelkosten
in verhouding tot de totale omzet blijven in 2010 tamelijk
stabiel (44,9 %) in vergelijking met 2009 (45,1 %).
De afschrijvingen op (im)materiële vaste activa stijgen
van 741.054 EUR tot 847.489 EUR, voornamelijk
doordat werd geïnvesteerd in IT-materiaal in het kader
van de groei en de implementatie van de nieuwe,
geïntegreerde beheertool.
De EBITDA (operationeel resultaat vóór afschrijvingen) liep
in 2010 op tot 2.620.035 EUR (of 7,9 % van de omzet),
tegenover 2.328.409 EUR in 2009 (of 7,3 % van de omzet).
Dit is een stijging met 12,5 %. Op 30 juni 2010 bedroeg
de EBITDA 690.296 EUR, wat betekent dat de EBITDA over
het tweede semester van 2010 opliep tot 1.929.739 EUR,
tegenover 1.798.272 EUR voor het tweede semester van
2009. Deze verbetering van de marges wordt hoofdzakelijk
verklaard door een betere follow-up van de projecten en
door een toename van de tewerkstellingsgraad, zoals reeds
aangehaald in het halfjaarrapport van 2010.
Het bedrag van de afschrijvingen op consolidatieverschillen
(goodwill) die zijn geboekt op de financiële kosten, conform
de Belgische boekhoudnormen, gaat van 937.528 EUR in
2009 naar 1.218.318 EUR in 2010 door de aanvullingen
op de prijs van bepaalde aangehouden deelnemingen die
gekoppeld zijn aan de prestaties van deze entiteiten.
De kosten van de schulden zijn stabiel en gaan van 281.964
EUR in 2009 naar 317.145 EUR in 2010, terwijl de financiële
opbrengsten voor diezelfde periodes van 3.878 EUR
naar 30.983 EUR evolueren door de ontwikkeling van de
thesauriebeleggingen.
Het negatieve uitzonderlijke resultaat voor 2010 van
326.734 EUR is voornamelijk toe te schrijven aan (i)
ontslagvergoedingen van bepaalde personeelsleden
voor een bedrag van 252 KEUR in het kader van een
kostenverlagingsplan bij Emakina.NL en (ii) een geschil
tussen Emakina en een van zijn klanten, waarvoor een
provisie werd aangelegd van 47 KEUR.
De winst vóór belastingen gaat van 31.631 EUR naar
-177.409 EUR.

Het resultaat na belastingen gaat van -380.900 EUR in 2009
naar -898.650 EUR in 2010. Deze evolutie is het gevolg van
de daling van het financiële resultaat. Die werd veroorzaakt
door de hoge financiële kosten van de afschrijvingen
op de consolidatieverschillen en door de daling van het
uitzonderlijke resultaat, omwille van de kosten ontstaan bij
de herstructurering bij Emakina.NL.

Balans
De oprichtingskosten bevatten in hoofdzaak kosten
gekoppeld aan de beursintroductie van de vennootschap
in juli 2006. De daling met 119.144 EUR die we in 2010
noteerden, komt haast uitsluitend overeen met de
afschrijvingen die zijn geboekt over een periode van 8 jaar.
De immateriële vaste activa dalen met 74.212 EUR ten
gevolge van IT-investeringen voor 211 KEUR, die worden
gecompenseerd door afschrijvingen voor 285 KEUR.
Het bedrag van de consolidatieverschillen (goodwill), dat
overeenstemt met de acquisitiekosten van de deelnemingen,
inclusief de bijhorende kosten, gaat van 5.415.980 EUR
eind 2008 naar 4.823.921 EUR eind 2009. Dat is het gevolg
van de afschrijvingen die zijn geboekt over een periode
van 8 jaar, gecombineerd met aanvullingen op de prijs of
controlerende deelnemingen die nog werden verhoogd
(Design is Dead en Reflect).
De investeringen in materiële vaste activa dalen eind 2010
met 50 KEUR in vergelijking met eind 2009, ten gevolge
van overnames voor 364 KEUR, die grotendeels worden
gecompenseerd door afschrijvingen voor 414 KEUR.
De stijging van de deelnemingen vloeit voort uit 142.384 EUR
aan aandelenbeleggingen.
De bestellingen in uitvoering komen eind 2010 930.285
EUR hoger uit dan eind 2009. Die stijging moet worden
geanalyseerd in combinatie met de ontwikkeling van
de voorschotten op bestellingen (zie verder), die tussen
31/12/2009 en 31/12/2010 met 1.331.361 EUR stegen.
Met andere woorden, de nettosituatie op de projecten in
uitvoering is verbeterd tussen eind 2009 en eind 2010.
De vorderingen op ten hoogste één jaar stijgen op 31
december 2010 met 1 % (11.888.122 EUR) ten opzichte
van 31 december 2009 (11.757.218 EUR). Dit is het gevolg
van een stijging van de handelsvorderingen met 8 %,
die wordt tenietgedaan door een daling van de andere
vorderingen, gekoppeld aan de financiering uit de factoring
van de vorderingen, met name door de behoefte aan
bedrijfsmiddelen die over de periode gedaald is.

Het geconsolideerde eigen vermogen van de vennootschap
bedraagt 11.016.293 EUR per 31 december 2010, tegenover
9.238.205 EUR per 31 december 2009. Die verandering
is voornamelijk te wijten aan (i) de toewijzing van het
gedeelte van de groep in het geconsolideerde resultaat
van 2010 (-943.788 EUR) aan de reserves en aan (ii) de
dividendbetaling van 250.000 EUR voor 2009, die werd
gecompenseerd door de kapitaalverhoging van 720.693 EUR
op 1 juli 2010, die tot een gebonden reserve van 2.250.901
EUR leidde, om de emissiepremie te reflecteren.

Kapitaal

9.116.363 EUR

Uitgiftepremies

2.762.791 EUR

Reserves

-862.861 EUR

Totaal

11.016.293 EUR

Het bedrag van de interesten van derden, namelijk 51.258
EUR, komt overeen met de geconsolideerde uitgestelde
inkomsten in handen van de minderheidsaandeelhouders van
Design is Dead (16%) en Emakina.EU (30%).
De voorziening voor risico’s en kosten komt hoofdzakelijk
overeen met (i) een voorziening van 113 KEUR in verband
met een lopend geschil tussen Emakina en een van zijn
klanten en (ii) een voorziening van 47 KEUR voor het
uitzonderlijke risico op projecten.
De uitgestelde belastingschulden van 136.498 EUR per
31 december 2010 tegenover 170.037 EUR per 31 december
2009, stemmen overeen met de bijkomende kosten
gekoppeld aan de acquisities die op de geconsolideerde
rekeningen zijn geboekt via goodwills.
De schulden op meer dan één jaar (en op meer dan één jaar
die binnen het jaar vervallen) vloeien hoofdzakelijk voort uit
de financieringen op 3 of 4 jaar van grote IT-investeringen die
in 2007 en 2008 werden gedaan (materiële en immateriële
vaste activa), wat de daling met 77% verklaart van eind 2010
in vergelijking met eind 2009.
De handelsschulden en schulden met betrekking tot
belastingen, bezoldigingen en sociale lasten stijgen op het
ritme van de activiteit van de groep.
Zoals hierboven uiteengezet, stegen de bestellingen in uitvoering
met 930.285 EUR eind 2010 tegenover eind 2009. Die stijging
moet worden gezien in combinatie met de ontwikkeling van de
voorschotten op bestellingen (zie hoger), die met 1.331.361 EUR
stegen tussen 31/12/2009 en 31/12/2010. Met andere woorden,
de netto situatie de projecten in uitvoering blijft stabiel tussen
eind 2009 en eind 2010.
Het aanzienlijke bedrag van de overige schulden wordt
enerzijds verklaard door de schuld aan de vroegere
meerderheidsaandeelhouder van Reflect ten gevolge van de
overname van 50,02% van de complementaire aandelen van
de onderneming, en anderzijds door de voorfinanciering uit
de factoring van de handelsvorderingen.

De ontwikkeling van de thesauriebeleggingen en de
beschikbare middelen voor het boekjaar 2010 staat
gedetailleerd in de geconsolideerde financieringstabel.
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Het resultaat vóór uitgestelde belastingen van -301 KEUR
in 2010 kan worden verklaard door (i) het gebruik van
actieve fiscale latenties voor 335 KEUR op grond van de
resultaten van The Reference en door (ii) de terugneming
van 34 KEUR aan passieve fiscale latenties in verband met
de overnamekosten van bepaalde dochterondernemingen
die zijn geactiveerd op het niveau van de geconsolideerde
rekeningen en in de statuten zijn opgenomen.

Commentaar bij de (statutaire)
jaarrekeningen van Emakina Group
De (statutaire) jaarrekeningen weerspiegelen enkel de
boekhoudkundige situatie van de moederonderneming
na bestemming van het resultaat 2010 en zijn opgesteld
conform de Belgische boekhoudnormen.

Resultatenrekening
Het merendeel van de inkomsten uit de activiteiten van
Emakina Group in 2010 komt uit (i) de doorfacturering van
2.233.123 EUR aan managementvergoedingen en andere
kosten, (ii) de inning van 476.793 EUR aan dividenden van
dochterondernemingen en (iii)) de inning van 25.606 EUR
aan rente uit geldbeleggingen. Een bedrag van uitzonderlijke
opbrengsten van 13.918 EUR stemt overeen met een herstel
van de waardevermindering van een deelneming.

Geplaatst kapitaal

9.116.363 EUR

Wettelijke reserve			
Uitgiftepremies		
Overgedragen winst

95.457 EUR
2.762.791 EUR
543.599 EUR

Totaal

12.518.210 EUR

Het bedrag van de overige schulden vloeit voort uit het saldo
van de schuld aan de vroegere meerderheidsaandeelhouder
van Reflect NV, in het kader van de terugkoopovereenkomst
en het bedrag van het uit te keren dividend van 400.000 EUR
op het resultaat van de onderneming voor 2010.

De 2.509.704 EUR aan bedrijfslasten die Emakina Group
NV in 2010 boekte, zijn voornamelijk honoraria van
het uitvoerend management (inclusief niet-uitvoerende
bestuurders) voor 31%, externe honoraria gekoppeld aan
de wettelijke en contractuele verplichtingen (advocaten,
commissarissen, notaris …) voor 6%, personeelskosten
voor 26%, afschrijvingen en waardeverminderingen voor
9%, aankopen gekoppeld aan de interne projecten (nieuwe
website …) voor 6%, en aan andere diensten en diverse
goederen voor 22%.

Emakina Group heeft geen langetermijnschulden
of financiële schulden op 31 december 2010.

De 222.441 EUR aan afschrijvingen zijn in hoofdzaak kosten
gekoppeld aan de beursgang, die worden afgeschreven over
een periode van 8 jaar.

• Regelmatige en nauwkeurige follow-up van de ‘Key
Performance Indicators’ en met name van de gebruiksgraad
van de operationele middelen.
• Follow-up van eventuele budgetoverschrijdingen op
forfaitaire projecten.
• Sterke mobilisatie van de commerciële medewerkers, met
name wat de ontwikkeling van de klantenportefeuille
betreft, maar ook qua duurzaamheid van de relatie met
onze huidige klanten.
• Controle van de algemene onkosten en de productiekosten:
verder zoeken naar schaalvoordelen en synergieën tussen
verschillende entiteiten van de groep.
• Regelmatige follow-up van de kasprognoses en van
het gebruik van de kredietlijnen en aanpassing van de
kredietlijnen aan de huidige omvang van de groep.
• Aandacht voor de optimalisering van de behoefte aan
bedrijfskapitaal van de entiteiten: versnelling van het
factureringsproces.

De dividenden die in het boekjaar 2010 werden ontvangen
van dochterondernemingen, bedragen 476.793 EUR.
Het boekjaar 2010 sluit af met een nettowinst van
227.296 EUR. Die winst van het boekjaar zal deels worden
overgedragen en deels worden uitgekeerd (zie hierna,
bestemming van het resultaat 2010 voorgesteld aan de
algemene vergadering).

Balans
Bij de activa komen de belangrijkste balansverschillen op
31 december 2010 in vergelijking met 31 december 2009
overeen met:
• de afschrijvingen van 112.665 EUR op de oprichtingskosten
in verband met de beursgang.
• de ontwikkeling van het bedrag van de deelnemingen
(gestegen met 3.843.240 EUR) door de wijziging in
de consolidatiekring en de aanvullingen op de prijs en
kosten die zijn gekoppeld aan de earnouts, en diverse
deelnemingen.
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kapitaalverhoging (gewaardeerd tegen de fractiewaarde)
van 720.693 EUR en de aanleg van een emissiepremie van
2.250.901 EUR en aan (ii) de bestemming van het resultaat
voor het boekjaar 2010 (zie verder).

Overigens valt het relatief hoge niveau van de
handelsvorderingen voor een bedrag van 1.423.667 EUR en
de andere vorderingen van 1.167.549 EUR per 31 december
te verklaren door een aantal belangrijke openstaande posten
bij verbonden ondernemingen.
Op 31 december 2010 bedraagt het eigen vermogen
van de vennootschap na toewijzing 12.518.210 EUR
tegenover 9.719.320 EUR eind 2009. De verandering in
het eigen vermogen kan worden toegeschreven aan (i)
de kapitaalverhoging op 1 juli 2010, die leidde tot een
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Risicoanalyse
Ondanks het economisch herstel is het management van
Emakina Group zich ervan bewust dat diverse interne en
externe risicofactoren een aanmerkelijke impact kunnen
hebben op het rendement van de vennootschap. Om die
belangrijke uitdagingen aan te gaan, neemt Emakina Group
de volgende maatregelen:

Het is belangrijk erop te wijzen dat het risico gekoppeld aan
de toegang tot krediet, gezien de lage schuldenlast van de
groep, voor onze groep beperkt is gebleven.

Vooruitzichten voor 2011
Belangrijke gebeurtenissen sinds het afsluiten van
het boekjaar en andere factoren die een opmerkelijke
invloed kunnen hebben op de activiteiten.
Er werd besloten gedurende een buitengewone
aandeelhoudersvergadering in februari 2011 dat Emakina
Group 50% aandelen van Emakina Media verwerft.
De deelname van Emakina Group bedraagd nu 80% van
het kapitaal van Emakina Media.

of haar dochterondernemingen, in totaal 224.910 warrants
uitgegeven.

De 31 januari 2011 ging de deelname van Emakina
Group in Design Is Dead van 84% naar 100% na een
koopovereenkomst met de vertrekkende prichters.

Aandeelhouderspact

Op basis van het huidige orderboekje en de aanzienlijke
commerciële inspanningen die in 2010 werden geleverd naar
de bestaande en nieuwe klanten, verwacht het management
van Emakina een gunstige evolutie van de omzet. De
commerciële samenwerking met Pixelpark neemt toe en
nieuwe deelnemingen staan op stapel of werden reeds
aangegaan, bijvoorbeeld in Troy Agency NV op 14 februari
2011. De herstructureringsmaatregelen en de investeringen
ter verbetering van de beheerssystemen, zouden in 2011
volop hun vruchten moeten afwerpen en tot een gunstige
ontwikkeling van de marges moeten leiden.

Belangengeschillen tussen de beheerders
en de vennootschap
De Raad van Bestuur van Emakina Group heeft geen weet
van beslissingen die aanleiding geven tot de toepassing van
artikels 523 of 524 van het Wetboek van Vennootschappen.

Wettelijke informatie aangaande de omzetting
van de OAB-richtlijn
Kapitaalstructuur:
Per 31 december 2010 bestaat het kapitaal van Emakina
Group NV uit 3.796.869 aandelen, die als volgt zijn verdeeld:

Zoals bepaald in het Corporate Governance Charter, dat
kan worden ingekeken op de website van de vennootschap
(www.emakina.com), hebben de historische aandeelhouders
van Emakina Group (Denis Steisel, Brice Le Blévennec, Karim
Chouikri en Antwerp CD Center bvba, vertegenwoordigd
door John Deprez) een aandeelhouderspact opgesteld
waarvan de vennootschap geen deel uitmaakt, dat van
kracht is sinds de beursintroductie in juli 2006 en met de
volgende bepalingen:
• De aandeelhouders verbinden zich ertoe om in het
voordeel te stemmen van het behoud en de verlenging
van het mandaat van de bestuurders die werden benoemd
tijdens de buitengewone algemene vergadering van de
vennootschap op 17 maart 2006, met name de heren
Denis Steisel, Brice Le Blévennec, Karim Chouikri en de
vennootschap Antwerp CD Center bvba vertegenwoordigd
door de heer John Deprez, behalve wanneer er een reden
tot ontslag bestaat door een zware fout in de uitoefening
van het mandaat.
• Verder heeft elke aandeelhouders die minstens 20% van
de stemrechten van de vennootschap bezit, het recht om
een kandidaat-bestuurder voor te stellen per schijf van
20% van de stemrechten die hij bezit.
Elke aandeelhouder stemt ermee in te stemmen voor de
kandida(a)t(en)-bestuurder(s) die wordt/worden voorgesteld
door een andere aandeelhouder, op voorwaarde dat die
laatste het recht heeft om die kandida(a)t(en)-bestuurder(s)
voor te dragen op basis van het aantal schijven van 20%
stemrechten in de vennootschap die hij bezit.

Aandeelhouder

Aandelen

%

De heer P. Gatz

1.138.380

29,982

Elk aandeel recht geeft op één stem. De belangrijkste
aandeelhouders genieten geen verschillende stemrechten.

Two4Two S.A.

629.326

16,575

Andere

612.155

16,123

Kapitaalsverhoging in het kader van
het toegestane kapitaal (art. 608 van het
Wetboek van Vennootschappen)

Dhr. D. Steisel

609.718

16,058

Dhr. B. Le Blévennec

609.718

16,058

117.320

3,090

Mediadreams SA

44.680

1,177

Antwerp CD
Center BVBA

21.818

0,575

De heer J. Deprez

13.754

0,362

3.796.869

100 %

Commanditaire
Vennootschap ACDC

totaal

Overigens werden door de invoering van de stock option
plans in 2007, 2008, 2009 en 2010 voor de personeelsleden,
de consultants en het management van de vennootschap

De Raad van Bestuur van Emakina Group NV (hierna
“Emakina Group”) heeft tijdens zijn vergadering van
1 juli 2010 een kapitaalsverhoging doorgevoerd door
inbreng in natura in het kader van het toegestane kapitaal,
overeenkomstig artikel 17bis van de statuten van Emakina
Group en volgens de hierna verduidelijkte voorwaarden.
Emakina Group NV heeft sinds 2006 een periode van
consolidatie ingezet, die in 2007 onder andere leidde tot
(i) de overname van alle aandelen van de onderneming
Emakina.NL BV (vroeger “SunTzu BV” genaamd) en (ii) de
overname van 50 % van de aandelen (+ 1 aandeel) van de
onderneming Reflect NV.
In het kader van de overname van Emakina.NL BV voorzag het
contract, zoals getekend op 27 maart 2007 en verschillende
keren hernomen, dat de verkopers van de aandelen Emakina.
NL BV, bovenop de aankoopprijs, recht zullen hebben op
een aanvulling op de prijs (waarbij Emakina Group NV de
mogelijkheid zou hebben om te betalen in aandelen Emakina
Group), waarvan het bedrag afhangt van het omzetcijfer van de
onderneming Emakina.NL BV in 2007, 2008 en 2009.
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Evolutie van de omzet en nieuwe samenwerkingen
in het vooruitzicht

Door die structuur moest Emakina Group zijn financiële
middelen niet te sterk aanspreken voor de overname van
de aandelen van Emakina.NL BV. Bovendien kon ze de
verkopers motiveren om de ontwikkeling van Emakina.NL
BV te ondersteunen.
De inbreng in natura die heeft gezorgd voor de
kapitaalverhoging van 1 juli 2010 bestond dan ook uit de
inbreng door de verkopers van contractuele vorderingen uit
het contract (aanvulling op de prijs “2010” op basis van de
omzet van 2009) voor een bedrag van 497.237, wat gepaard
ging met de creatie van 50.226 nieuwe aandelen.
In het kader van de overname van Reflect NV en in
overeenstemming met het contract dat ondertekend werd
op 10 april 2007 en daarna herhaaldelijk werd gewijzigd,
oefende Emakina Group rechtmatig haar aankoopoptie voor
2010 uit op de 2.394 resterende aandelen in handen van de
vroegere meerderheidsaandeelhouder (met de mogelijkheid
voor Emakina Group NV deze te betalen met aandelen van
Emakina Group).
Door die structuur moest Emakina Group zijn financiële
middelen niet te sterk aanspreken voor de overname van
Reflect NV. Bovendien kon ze de verkopers motiveren om
de ontwikkeling van Reflect NV te ondersteunen.
De inbreng in natura, die het voorwerp uitmaakte van
de kapitaalverhoging op 1 juli 2010, bestond dus uit een
inbreng door de Verkoper van een vordering van
2.474.357 EUR, die overeenstemde met de uitgifte van
249.935 aandelen van Emakina Group.
Hierdoor werd het kapitaal van Emakina Group met 720.693
EUR verhoogd van 8.395.670 EUR tot 9.116.363 EUR.
Het saldo van 2.250.901 EUR vormt een emissiepremie
die onder de overeenkomstige rubriek op de balans werd
geboekt. Het kapitaal wordt nu vertegenwoordigd door
3.796.869 aandelen.
Zowel de inbreng in natura als de kapitaalverhoging
kaderden in het acquisitiebeleid van Emakina Group en was
in het belang van Emakina Group, omdat de vennootschap
zo haar financiële middelen kon behouden voor nieuwe,
toekomstige overnames.
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Onderdrukking van het voorkeurrecht van de
aandeelhouders in verband met de uitgifte van
warrants van de vennootschap Emakina Group
De aandeelhoudersvergadering van 22 april 2010 heeft
het voorstel van de Raad van Bestuur om 91.000 Warrants
uit te geven goedgekeurd. De uitgifte van deze Warrants
werd gedaan met opheffing van het voorkeurrecht van de
aandeelhouders. In overeenstemming met de wettelijke
bepalingen werd er een bijzondere warrantplan uitgewerkt
door de Raad van Bestuur, ontvangen door de commissaris
en goedgekeurd door de CBFA.
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Activiteiten inzake onderzoek en ontwikkeling
In het kader van zijn activiteiten blijft Emakina de
ontwikkeling en het gebruik van technologische
oplossingen verder onderzoeken, vooral op vlak van
mobiele toepassingen. De kosten die zijn verbonden
aan investeringen op dat vlak, worden direct door de
vennootschap gedragen.

Bijkantoren van de vennootschap
De vennootschap heeft geen bijkantoren.

Voorstel tot bestemming van het resultaat
Wij stellen de algemene vergadering voor om de statutaire
nettowinst voor 2010 van 954.964 EUR als volgt aan te
wenden:
- Toewijzing aan de wettelijke reserve van 11.365 EUR.
- Uitkering van een dividend voor een totaal brutobedrag
van 400.000 EUR, ofwel een brutowaarde (nettowaarde)
van 0,10535 EUR (0,08955 EUR) per aandeel.
- Overdracht van 543.599 EUR.

Decharge aan de bestuurders en de commissaris
Er wordt voorgesteld de beheerders en de commissaris
decharge te verlenen.
De Raad van Bestuur bedankt de aandeelhouders,
de werknemers, de klanten en de partners voor hun
voortdurende en constructieve steun bij de ontwikkeling
van de activiteiten van Emakina.
Opgesteld te Brussel op 16 maart 2011

Dhr. Denis Steisel						
Dhr. Karim Chouikri
Dhr. Brice Le Blévennec			
Antwerp CD Center bvba vertegenwoordigd
door John Deprez
Dhr. François Gillet		
Dhr. Gautier Bataille de Longprey
Dhr. Magnus Schiller					
Dhr. Pierre-Michel Cattoir
Dhr. Pierre Gatz

Geconsolideerde rekening
			

van EMAKINA Group NV

						

per 31

december 2010

Consolidatiekring
Zoals eerder uiteengezet, ontwikkelde de consolidatiekring
van Emakina Group zich in de loop van het boekjaar 2010 als
volgt, na de investeringen die Emakina Group heeft gedaan:
• De deelneming van Emakina Group NV in Design Is Dead
BVBA steeg van 76 % tot 84 % op 1 juli 2010, ingevolge
de overeenkomst tot overdracht van aandelen die werd
gesloten met de vroegere meerderheidsaandeelhouder.
• De deelneming van Emakina Group NV in Reflect NV
steeg van 50,02% tot 99,88 % op 1 juli 2010, ingevolge
de overeenkomst tot overdracht van aandelen die werd
gesloten met de vroegere meerderheidsaandeelhouder.
Alle dochterondernemingen van Emakina Group zijn
geconsolideerd volgens de globale integratiemethode, met
uitzondering van Emakina Media NV, dat is geconsolideerd
volgens de methode van vermogensmutatie na de
overdracht van 40% van de aandelen van Emakina Group.
De onderhavige geconsolideerde rekeningen zijn opgesteld
conform de Belgische boekhoudnormen.
Door de vermogensmutatie van Emakina Media omvat het
geconsolideerde resultaat alleen de kosten en opbrengsten
van Emakina Media over 2010. Het nettoresultaat voor 2010
is geboekt op slechts één regel, “aandeel in het resultaat van
de vennootschappen waarop vermogensmutatie
is toegepast”.

Deze methode bestaat erin om in de rekeningen van
de moederonderneming elk element van de activa
en passiva van het vermogen van de geïntegreerde
dochteronderneming toe te voegen, ter vervanging
van de inventariswaarde van deze deelnemingen.
Ze leidt tot de vaststelling van een consolidatieverschil en
de scheiding van de minderheidsbelangen. Op dezelfde
manier worden de kosten en de opbrengsten van deze
dochterondernemingen samengevoegd met die van de
moederonderneming en worden de resultaten van het
boekjaar verdeeld over een aandeel van de groep en een
aandeel van derden.
De transacties binnen de groep die de activa en passiva
beïnvloeden, zoals deelnemingen, schulden en vorderingen,
evenals de resultaten zoals interesten, lasten en opbrengsten,
worden in de globale consolidatie geannuleerd.
Emakina Media is geconsolideerd volgens de methode van
de vermogensmutatie vanaf 1 juli 2009 waarin Emakina
Group slechts 30% van de aandelen meer aanhoudt en
waarop het slechts een belangrijke invloed heeft en niet
langer een directe controle. De vermogensmutatie houdt
in dat het aandeel in het eigen vermogen wordt vervangen
door de boekwaarde ervan (met inbegrip van het resultaat
van het boekjaar 2010).

Consolidatiemethode
Alle dochterondernemingen van Emakina Group
(zie het voorgaande hoofdstuk), met uitzondering van
Emakina Media, zijn geconsolideerd volgens de globale
integratiemethode.
De globale integratiemethode kan worden gebruikt als de
dochteronderneming door de moederonderneming wordt
gecontroleerd, voor zover de moederonderneming:
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- ofwel rechtstreeks of onrechtstreeks meer dan 50% van
het kapitaal in handen heeft;
- ofwel de controle heeft over de bestuursorganen van de
desbetreffende onderneming.
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Geconsolideerde balans opgesteld volgens de Belgische normen (Belgian GAAP) na verdeling*
ACTIF (EUR)

Codes

31/12/2010

31/12/2009

VASTE ACTIVA

20/28

9.287.012

6.942.276

I

I Oprichtingskosten (bijl. VII)

20

385.692

504.836

II

Immateriële vaste activa (bijl. VIII)

21

437.849

512.061

III

Consolidatieverschillen (bijl. XII)

9920

7.390.041

4.823.921

IV

Materiële vaste activa (bijl. IX)

22/27

849.099

899.269

B.

Installaties, machines en uitrusting

23

231.351

152.963

C.

Meubilair, rollend materieel

24

344.409

297.985

D.

Leasing en soortgelijke rechten

25

169.546

364.464

E.

Andere materiële vaste activa

26

103.793

83.857

28

224.331

202.189

284/8

224.331

202.189

284

142.384

128.465

285/8

81.947

73.724

29/58

16.311.068

15.809.082

3

3.094.317

2.164.032

37

3.094.317

2.164.032

40/41

11.888.122

11.757.218

V

Financiële vaste activa (bijl. I tot IV en X)

B.

Overige ondernemingen
1. Deelnemingen en aandelen
2. Vorderingen

VLOTTENDE ACTIVA

VII

Voorraden en bestellingen in uitvoering

B.

Bestellingen in uitvoering

VIII

Vorderingen op ten hoogste één jaar

A.

Handelsvorderingen

40

10.831.137

10.025.743

B.

Overige vorderingen

41

1.056.985

1.731.475

50/53

1.347

299.467

51/53

1.347

299.467

IX
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B.

Geldbeleggingen
Overige beleggingen

X

Liquide middelen

54/58

998.071

1.353.283

XI

Overlopende rekeningen

490/1

329.211

235.082

TOTAAL VAN DE ACTIVA

20/58

25.598.080

22.751.358

*Artikel 124 van het Koninklijk besluit van 30 januari 2001 houdende de uitvoering van het Wetboek van Vennootschappen.
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Codes

31/12/2010

31/12/2009

EIGEN VERMOGEN

10/15

11.016.293

9.238.205

I

Kapitaal

10

9.116.363

8.395.670

A.

Geplaatst kapitaal

100

9.116.363

8.395.670

II

Uitgiftepremies

11

2.762.791

511.890

IV

Geconsolideerde reserves (bijl. XI)

9910

-862.861

330.645

51.258

406.832

9913

51.258

406.832

16

297.595

316.731

160/5

161.097

146.694

163/5

161.097

146.694

168

136.498

170.037

17/49

14.232.934

12.789.590

17

120.720

515.272

170/4

120.720

515.272

3. Leasingschulden en soortgelijke schulden

172

43.027

432.077

4. Kredietinstellingen

173

50.121

74.635

5. Overige leningen

174

27.572

8.560

42/48

13.971.332

12.128.185

42

1.001.984

1.227.194

43

1.202.057

1.016.521

430/8

536.025

426.074

439

666.032

590.447

Handelsschulden

44

3.687.017

2.893.421

1. Leveranciers

440/4

3.687.017

2.893.421

46

3.981.846

2.650.485

45

2.911.977

2.832.624

1. Belastingen

450/3

571.939

730.270

2. Bezoldigingen en sociale lasten

454/9

2.340.038

2.102.354

47/48

1.186.451

1.507.940

Overlopende rekeningen

492/3

140.882

146.133

TOTAAL VAN DE PASSIVA

10/49

25.598.080

22.751.358

INTERESTEN VAN DERDEN
VIII

Interesten van derden
VOORZIENINGEN,
UITGESTELDE BELASTINGEN EN
BELASTINGSLATENTIES

IX A.

Voorzieningen voor risico’s en kosten
4. Overige risico’s en kosten

IX B.

Uitgestelde belastingen en belastingslatenties (bijl. VI, B)

SCHULDEN
X
A.

XI
A.
B.

Schulden op meer dan één jaar (bijl. XIII)
Financiële schulden

Schulden op ten hoogste één jaar (bijl. XIII)
S chulden op meer dan één jaar
die binnen het jaar vervallen
Financiële schulden
1. Kredietinstellingen
2. Overige leningen

C.

D.
E.

F.

XII

Ontvangen vooruitbetalingen
Schulden met betrekking tot belastingen,
bezoldigingen en sociale lasten

Overige schulden
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PASSIF (EUR)

Geconsolideerde resultatenrekening opgesteld volgens de Belgische normen (Belgian GAAP)
RESULTATENREKENING (EUR)

Codes

31/12/2010

31/12/2009

70/74

33.105.221

31.782.957

A. Omzet (bijl. XIV, A)

70

31.537.104

31.053.797

B. Wijzigingen in de bestellingen in uitvoering

71

930.285

475.485

D. Overige bedrijfsopbrengsten

74

637.832

253.676

60/64

(31.380.853)

(30.256.803)

60

4.381.875

3.550.056

600/8

4.381.875

3.550.056

B. Diensten en diverse goederen

61

11.082.639

11.503.073

C. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen

62

14.874.268

14.331.711

630

847.489

741.054

E. Waardeverminderingen op voorraden, op
bestellingen in uitvoering en op handelsvorderingen (toevoegingen +, terugnemingen -)

631/4

58.775

32.641

F. Voorzieningen voor risico’s en kosten

635/7

-10.597

28.560

G. Overige bedrijfskosten

640/8

146.404

69.708

Bedrijfswinst

9901

1.724.368

1.526.154

2.620.035

2.328.409

75

30.983

3.878

A. Opbrengsten van financiële vaste activa

750

658

484

B. Opbrengsten uit vlottende activa

751

24.821

(1.053)

752/9

5.504

4.447

65

(1.606.026)

(1.304.316)

650

317.145

281.964

B. Afschrijvingen op positieve
consolidatieverschillen

9961

1.218.318

937.528

D. Overige financiële kosten

652/9

70.563

84.824

Winst uit de gewone bedrijfsuitoefening,
voor belastingen

9902

149.325

225.716

I.

Bedrijfsresultaat

1.

Bedrijfsopbrengsten

2.

Bedrijfskosten
A. Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen
1. Aankopen

D. Afschrijvingen en waardeverminderingen
op oprichtingskosten, op immateriële en
materiële vaste activa

3.

Bedrijfswinst vóór afschrijvingen =
EBITDA
II.

Financiële opbrengsten

1.

Financiële opbrengsten

C. Overige financiële opbrengsten
2.

Financiële kosten
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A. Kosten van schulden

3.
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RESULTATENREKENING (vervolg) (EUR)

31/12/2010

31/12/2009

76

46.200

30.976

D. Terugneming van waardeverminderingen
op financiële vaste activa

761

13.918

0

E. Meerwaarde bij de realisatie van vaste activa

763

0

2.349

764/9

32.282

28.627

66

(372.934)

(225.061)

661

0

13.919

C. Voorzieningen voor uitzonderlijke risico’s
en kosten

662

25.000

88.000

F. Overige uitzonderlijke kosten (bijl. XIV, C)

664/8

347.934

123.142

IV.

Resultaat van het boekjaar voor belasting

9903

(177.409)

31.631

V.

Uitgestelde belastingen

(301.145)

(457)

III.

Uitzonderlijke resultaten

1.

Uitzonderlijke opbrengsten

F. Overige uitzonderlijke opbrengsten (bijl. XIV, C)
Uitzonderlijke kosten
B. Waardeverminderingen op financiële vaste activa

VI.

A. Onttrekking aan de uitgestelde belastingen

780

33.539

220.514

B. Overboeking naar de uitgestelde belastingen

680

(334.684)

(220.971)

Belastingen op het resultaat

67/77

(420.096)

(412.074)

A. Belastingen (bijl. XIV, D)

670/3

(477.388)

(438.363)

77

57.292

26.289

Resultaat van het boekjaar

9904

(898.650)

(380.900)

Aandeel in het resultaat van
ondernemingen die geconsolideerd zijn
volgens de vermogensmutatiemethode

9975

(282)

51.490

Geconsolideerd resultaat

9976

(898.932)

(329.410)

A. Aandeel van derden

99761

44.856

296.460

D. Aandeel van groep

99762

(943.788)

(625.870)

B. Regularisering van belastingen en
terugneming van voorzieningen voor belastingen
VII

IX
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2.
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Financieringstabel (EUR)
OPERATIONELE ACTIVITEITEN
Resultaat van de groep

31/12/2010
-943.788

Resultaat van derden

-109

Resultaat van ondernemingen die geconsolideerd zijn volgens
de vermogensmutatiemethode

282

Afschrijvingen
Afschrijvingen van goodwills
Andere toevoegingen aan de afschrijvingen

2.066.085
1.218.319
847.766

Waardeverminderingen

44.856

Voorzieningen

14.403

Overboekingen naar uitgestelde belastingen

334.684

Onttrekkingen aan uitgestelde belastingen

-33.539

Bruto-zelffinancieringsgraad
Mutatie van de vlottende activa

1.482.874
-1.548.776

Voorraden

-930.285

Vorderingen < 1 jaar

-524.362

Overlopende rekeningen

Mutatie van de passiva op korte termijn

-94.129

1.081.357

Schulden > 1 jaar die binnen het jaar vervallen

-225.210

Kredietinstellingen

185.536

Handelsschulden

793.596

Schulden met betrekking tot belastingen en sociale lasten

79.353

In bewerking

1.331.361

Overige schulden

-1.078.029

Overlopende rekeningen

Mutatie van de behoefte aan bedrijfskapitaal
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Operationele kasstroom

EMAKINA - Financiële Gegevens | 25

-5.250

-467.419
1.015.455

INVESTERINGSACTIVITEITEN

31/12/2010

Aanschaffing van vaste activa

-709.014

Immateriële en materiële vaste activa

-644.487

Financiële vaste activa

-64.528

Totaal van de investeringen

-709.014

Overdracht van vaste activa

41.205

Immateriële en materiële vaste activa

41.205

Financiële vaste activa

0

Totaal van de desinvesteringen

41.205

Investeringskasstroom

-667.809

FINANCIERINGSACTIVITEITEN

31/12/2010

Dividenden uitgekeerd aan derden

-355.466

Dividenden uitgekeerd door Emakina Group

-250.000

Veranderingen van leningen op lange termijn

-394.523

Financieringskasstroom

-999.989

Variatie kasstroom

-652.343

Bijlagen bij de geconsolideerde rekeningen
BIJLAGE I. LIJST VAN DE GECONSOLIDEERDE DOCHTERONDERNEMINGEN EN DE VENNOOTSCHAPPEN
MET VERMOGENSMUTATIE
Tot 31 december 2010

Naam en adres

Consolidatiemethode

Houderschap %

Variatie %

Eigen
vermogen

EBITDA*

Integraal

100%

0%

735.330

2.650.825

Integraal

100%

0%

-88.644

-4.220

Emakina België NV
Middelburgstraat 64 A
1170 Watermaal-Bosvoorde
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België - BE 0463.478.965

Emakina France SARL
Avenue Gambetta 41
92928 Paris
Frankrijk
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Naam en adres

Consolidatiemethode

Houderschap %

Variatie %

Eigen
vermogen

EBITDA*

Integraal

70%

0%

100.753

387.057

Integraal

99,9%

49,88%

119.509

117.335

Integraal

100%

0%

-650.237

-142.457

Integraal

100%

0%

795.167

1.394.534

Integraal

84%

8%

130.941

238.478

Vermogensmutatie

30%

-70%

-182.231

-42.278

Emakina.EU SPRL
Middelburgstraat 64 A
1170 Watermaal-Bosvoorde
België - BE 0456.608.593

Reflect NV **
Rue Atlantis 4 - Parc d’Ester
BP 26840 87068 LIMOGES -Frankrijk

Emakina.NL BV
Boompjes 548
3011 XZ ROTTERDAM -Nederland

The Reference NV
Stapelplein 70
9000 GENT
België - BE 0474.475.203

Design is dead BVBA
Stadswaag 8
2000 ANTWERPEN - België
BE 0457.419.732

Emakina Media NV
Middelburgstraat 64 A
1170 Watermaal-Bosvoorde
België - BE 0806.579.150
*Deze resultaten komen niet overeen met de wettelijke aanpassinge en ook niet met de consolidatiemethode, maar kunnen wel een overzicht geven
op hun winstgevendheid in 2010.
**Naam gewijzigd in Emakina.FR in februari 2011
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BIJLAGE VI B. UITGESTELDE BELASTINGEN EN BELASTINGSLATENTIES
Uitsplitsing van de rubriek 168 van de passiva

136.498

Belastingslatenties (uit hoofde van artikel 129 van het koninklijk
besluit van 30 januari 2001)

136.498

Passieve belastingslatenties erkend door de EG met betrekking tot de activering in (uitsluitend) geconsolideerde rekeningen
van de kosten in verband met de acquisities.
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BIJLAGE VII. STAAT VAN DE OPRICHTINGSKOSTEN
Nettoboekwaarde per einde van vorig boekjaar

504.836

Mutaties van het boekjaar:

- Nieuwe gemaakte kosten

0

- Afschrijvingen (-)

(119.144)

- Variatie van de kring (-)

0

Nettoboekwaarde per einde van het boekjaar

385.692

Waarvan oprichtingskosten en kapitaalsverhoging

385.692

BIJLAGE VIII. STAAT VAN DE IMMATERIËLE VASTE ACTIVA
R&D

Concessies,
octrooien,
licenties

Goodwill

443.984

1.075.866

84.411

- acquisities

0

205.621

5.000

- overdrachten en buitengebruikstellingen

0

0

0

- overboekingen

0

(120.000)

120.000

- overige

0

(5.799)

443.984

1.155.688

209.411

439.443

625.499

27.258

2.271

271.855

10.707

- overboekingen

0

(10.799)

5.000

- g eannuleerd ten gevolge van overdrachten
en buitengebruikstellingen

0

0

0

- overige

0

0

0

441.714

886.555

42.965

2.270

269.133

166.446

a) Aanschaffingswaarde
- Per einde van vorig boekjaar
Mutaties van het boekjaar:

- Per einde van het boekjaar
c) Afschrijvingen en waardeverminderingen
- Per einde van vorig boekjaar

- geboekt

- Per einde van het boekjaar
d) Nettoboekwaarde per einde van het
boekjaar: (a) - (c)

Het bedrag “overboekingen” (kolom “licenties” naar kolom “goodwill”) komt overeen met de overdracht van het
handelsfonds van B. On The Net, ten gevolge van zijn overname door Emakina België in 2008.
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Mutaties van het boekjaar:

BIJLAGE IX. STAAT VAN DE MATERIËLE VASTE ACTIVA
Installaties,
machines,
uitrusting

Meubilair,
rollend
materieel

Huur financiering

Overige
materiële
vaste activa

542.454

1.370.470

682.304

288.385

171.754

202.759

0

42.564

(5.692)

0

(41.205)

0

- overboekingen

0

0

0

0

- overige

0

(6.320)

0

0

708.516

1.566.909

641.099

330.949

389.491

1.072.485

317.840

204.529

- geboekt

93.366

153.551

173.968

22.627

- overdrachten en buitengebruikstellingen

(5.692)

0

0

0

- overboekingen

0

0

0

0

- overige

0

(3.536)

(20.254)

0

477.165

1.222.500

471.554

227.156

231.351

344.409

169.545

103.793

a) Aanschaffingswaarde
- Per einde van vorig boekjaar
Mutaties van het boekjaar:

- acquisities
- overdrachten en buitengebruikstellingen

- Per einde van het boekjaar
c) Afschrijvingen en
waardeverminderingen
- Per einde van vorig boekjaar
Mutaties van het boekjaar:

- Per einde van het boekjaar
d) Nettoboekwaarde per einde
van het boekjaar: (a) - (c)
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De bedragen met betrekking tot de overdrachten en buitengebruikstellingen stemmen hoofdzakelijk overeen met de sale & lease
back transacties voor het IT-materiaal in het kader van een financiering op 3 jaar.
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BIJLAGE X. STAAT VAN DE FINANCIËLE VASTE ACTIVA
1. Participaties
Nettoboekwaarde per einde van vorig boekjaar

128.465

Mutaties van het boekjaar

- Terugneming van waardeverminderingen
Nettoboekwaarde per einde van het boekjaar

13.919
142.384

2. Vorderingen
Nettoboekwaarde per einde van vorig boekjaar

73.724

Mutaties van het boekjaar

- Toevoegingen
- Aflossingen
- Overige
Nettoboekwaarde per einde van het boekjaar

9.798
(1.575)
0
81.947

BIJLAGE XI. STAAT VAN DE RESERVES
Geconsolideerde reserve per einde van vorig boekjaar

330.645

Mutaties van het boekjaar

- Quotum van de groep in het geconsolideerde resultaat

(943.506)

- Overige verschillen

(250.000)

Nettoboekwaarde per einde van het boekjaar

(250.000)

(862.861)
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- Dividend 2009 uitgekeerd in 2010 door Emakina Group
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BIJLAGE XII. STAAT VAN DE CONSOLIDATIEVERSCHILLEN
Nettoboekwaarde
per einde van
vorig boekjaar

Verschillen
als gevolg
van de verhoging van
het eigendoms-%

Overige
verschillen

Afschrijvingen

Nettoboekwaarde per
einde van
het boekjaar

Emakina België

210.776

-105.388

105.388

Emakina France

13.561

-6.780

6.781

Emakina.EU

64.223

-13.909

50.314

-73.575

312.694

-336.864

1.682.645

-341.974

3.646.192

1.914.618

-338.174

1.576.444

11.238

-1.655

9.583

-1.218.319

7.390.041

Design Is Dead
Emakina.NL
Reflect
The Reference
Emakina Media
TOTAAL

328.005

58.264

1.522.272
759.229

4.823.922

497.237
3.228.937

3.287.201

497.237

Het bedrag van de overige verschillen wordt verklaard door de aanvullingen op de prijs en door de kosten in verband met
vroegere overnames.

BIJLAGE XIII. STAAT VAN DE SCHULDEN MET EEN OORSPRONKELIJKE LOOPTIJD VAN MEER DAN EEN JAAR
Die binnen het
jaar vervallen

> 1 jaar
< 5 jaar

> 5 jaar

Algemeen
Totaal

Rubriek 42

Rubriek 17

Rubriek 17

Algemeen
Totaal

Achtergestelde leningen

91.905

50.121

-

142.026

Leasingschulden
en soortgelijke schulden

876.487

43.027

-

919.514

-

-

-

-

33.592

27.572

-

61.164

1.001.984

120.720

-

1.122.704

Kredietinstellingen
Overige leningen
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TOTAAL
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BIJLAGE XIV. RESULTATEN
Boekjaar

Vorig boekjaar

26.066.925

25.093.140

301

286

1

1

230

229

Directiepersoneel

21

21

Andere

49

35

14.874.268

14.331.711

260

231

A.

A. Omzet van de groep in België (rubriek 70/4)

B11

Gemiddeld personeelsbestand
Arbeiders
Bedienden

B12

Personeelskosten (rubriek 62)

B13

Gemiddeld personeelsbestand in België tewerkgesteld
door de betrokken ondernemingen

C2

Overige uitzonderlijke kosten (rubriek 664/8)

347.934

123.142

Herstructureringskosten

251.844

112.217

96.090

10.925

0

0

Andere
D1

in de geconsolideerde resultatenrekening van het boekjaar en de vorige boekjaren, en de reeds betaalde of te
betalen belastingdruk krachtens deze boekjaren.

BIJLAGE XV. NIET IN DE BALANS OPGENOMEN RECHTEN EN VERPLICHTINGEN
Overige belangrijke verplichtingen
Diverse verplichtingen:
• Pand op het handelsfonds van 504.522 EUR
• Huurwaarborg van 186.467 EUR
• Kredietlijnen van 3.125.000 EUR
Belangrijke verplichtingen inzake de participaties:
• Engagement tegenover de minderheidsaandeelhouders in Design is Dead voor de terugkoop van de overige aandelen
voor een bedrag van 140.000 EUR, gekoppeld aan resultaatverplichtingen.
• Hoofdelijke borg van Emakina Group jegens The Reference tegenover KBC: 400.000 EUR.
• Patronaatsverklaring van Emakina Group jegens Emakina België tegenover ING: 1.000.000 EUR.
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C.

BIJLAGE XVII. FINANCIËLE BETREKKINGEN MET
Boekjaar
A.

De bestuurders of zaakvoerders van de consoliderende vennootschap
1. Globaal bedrag van de bezoldigingen, toegekend volgens hun functie in de
vennootschap, in de dochterondernemingen en de verbonden vennootschappen, met inbegrip van het bedrag van de pensioenen die op dezelfde manier
zijn toegekend aan de vroegere bestuurders of zaakvoerders.

B.

939.682

De commissaris(sen) en aanverwante personen
1. Bezoldiging van de commissaris(sen)
1.1 Bezoldigingen voor het boekjaar voor het mandaat van commissaris

70.950

1.2 Bezoldiging voor uitzonderlijke prestaties of bijzondere
opdrachten die zijn uitgevoerd voor de groep
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a. Overige opdrachten

EMAKINA - Financiële Gegevens | 33

6.000

I - CONSOLIDATIEKRING EN CONSOLIDATIEMETHODEN
Zie punt 7.1.1.
II - WAARDERINGSREGELS

1. Waardering van de activa
Oprichtingskosten
De oprichtingskosten worden gewaardeerd tegen
aankoopwaarde; de kosten van herstructurering en
onderzoek en ontwikkeling, andere dan die verkregen van
derden, aan kostprijs.
Oprichtingskosten en kosten van kapitaalsverhogingen
worden lineair pro rata temporis over een periode van 5 jaar
afgeschreven.
De kosten voor de beursintroductie worden lineair pro
rata temporis over een periode van 8 jaar afgeschreven.
De overige kosten (SOP en andere) worden lineair pro rata
temporis over een periode van 5 jaar afgeschreven.
Consolidatieverschillen
Deze verschillen bestaan uit ongelijkheden, niet toewijsbaar
aan actief- en passiefbestanddelen, tussen enerzijds,
het quotum gevormd in het eigen vermogen van de
geconsolideerde vennootschappen, en anderzijds, de
inventariswaarde van deze participaties.
De positieve verschillen worden afgezonderd op het actief
van de balans, onder rubriek III “consolidatieverschillen”, de
negatieve verschillen worden afgezonderd op het passief van
de balans onder rubriek V “consolidatieverschillen”.
De consolidatieverschillen worden afgeschreven over 8 jaar.
Deze afschrijvingen worden opgenomen onder de financiële
kosten van het boekjaar.
Immateriële vaste activa
De immateriële vaste activa worden ondergebracht
op het actief van de balans tegen hun prijs van aankoop,
kostprijs of inbreng.
De toegepaste afschrijvingregels zijn de volgende:

kosten van
onderzoek en
ontwikkeling

lineair pro rata temporis: 25%

octrooien,
concessies,
licenties

lineair pro rata temporis: 20%

software

lineair pro rata temporis: 33%

De immateriële vaste activa, waarvan het gebruik
niet beperkt is in duur, vormen geen onderwerp van
waardeverminderingen, behalve in geval van minderwaarden
of duurzame waardeverminderingen.

Materiële vaste activa
De materiële vaste activa worden opgenomen in het
balanstotaal tegen hun prijs van aankoop, kostprijs of
inbreng. De bijkomende kosten worden ten laste van het
boekjaar genomen.
Alle materiële vaste activa worden lineair pro rata temporis
afgeschreven. Per categorie van materiële vaste activa
worden volgende afschrijvingsregels gehanteerd:

installaties, inrichtingen
en opbouw

van 5 tot 20%

machines en uitrusting

van 20 tot 33%

meubilair

van 20 tot 33%

bureaumateriaal

van 20 tot 33%

informaticamateriaal

van 20 tot 33%

wagens

van 20 tot 25%

Niet-aftrekbare btw op wagens wordt geactiveerd.
Tweedehands materiële vaste activa worden lineair
afgeschreven op basis van een percentage tussen 20 en 50%.
De materiële vaste activa waarvan het gebruik niet beperkt is
in duur, vormen geen onderwerp van waardeverminderingen
behalve in geval van minderwaarden of duurzame
waardeverminderingen.
Financiële vaste activa
De aandelen en de vorderingen worden aan hun aankoopwaarde
gewaardeerd, met uitzondering van de bijkomende kosten.
De vorderingen op verbonden ondernemingen of waarmee
een participatieverhouding bestaat, worden onder de
financiële vaste activa opgenomen, als het voornemen
bestaat om de schuldeiser op duurzame wijze te steunen.
Deze vorderingen worden in de balans aan hun nominale
waarde opgenomen.
De participaties en de aandelen die onder deze
rubriek worden opgenomen, zijn het onderwerp van
waardeverminderingen in geval van minderwaardes of
duurzame waardeverminderingen die gerechtvaardigd
worden door de situatie, de rentabiliteit of de vooruitzichten
van de onderneming, waarin de participatie of de aandelen
worden aangehouden.
De vorderingen die onder deze rubriek worden opgenomen,
zijn het onderwerp van waardeverminderingen als hun
terugbetaling op de vervaldag gedeeltelijk of geheel onzeker
of onwaarschijnlijk is.
Vorderingen op meer dan een jaar en ten hoogste een jaar
De vorderingen van minder of meer dan één jaar worden
in de balans aan hun nominale waarde opgenomen en
zijn het onderwerp van een waardevermindering als hun
terugbetaling op de vervaldag gedeeltelijk of geheel onzeker
of onwaarschijnlijk is.
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Overzicht van de belangrijkste geconsolideerde
waarderingsregels

Geldbeleggingen en liquide middelen
De tegoeden bij kredietinstellingen worden aan nominale
waarde gewaardeerd. De tegoeden in vreemde valuta worden
omgerekend aan de wisselkoers geldend op de dag van de
afsluiting van het boekjaar. De latente meer- en minderwaarden op vreemde valuta worden opgenomen in de
resultatenrekening.

2. Waardering van de passiva
Voorzieningen voor risico’s en kosten
Ieder jaar evalueert de Raad van bestuur, met voorzichtigheid,
oprechtheid en goede trouw de vereiste voorzieningen. Deze
voorzieningen worden geïndividualiseerd naargelang de aard
van de risico’s en kosten die zij dienen te dekken. Ze worden
niet gehandhaafd in zoverre ze aan het einde van het boekjaar
een actuele beoordeling van de risico’s en kosten, waarvoor zij
werden gevormd, overschrijden.

Schulden op meer dan een jaar en op hoogstens een jaar
De schulden worden aan nominale waarde in de boekhouding
opgenomen.
De verplichtingen die uit de gebruiksrechten voortvloeien,
waarover de onderneming beschikt aangaande materiële
vaste activa in gevolge van leasingcontracten of gelijkaardige
contracten, worden elk jaar ten belope van het deel van de
gefaseerde aflossingen zoals voorzien in het contract, opnieuw
gewaardeerd, teneinde het kapitaal van de waarde van het
goed te reconstrueren, voorwerp van het contract.

Wanneer een vennootschap van de groep projecten uitvoert
waarvoor de klant een forfaitaire prijs vraagt, wordt een
inschatting van het werkvolume door de projectleiders
uitgevoerd. Dat maakt het mogelijk om het budget voor
het project te berekenen. Een factureringsplan wordt in
het contract opgesteld en stemt overeen met de oplevering van bepaalde leveringen aan de klant. Een typische
samenwerking met een klant wordt op de volgende wijze
georganiseerd: (i) voorschot, (ii) overhandiging van
een prototype, (iii) opleveren van de website, (iv) einde
van garantie.
De lopende projecten worden gewaardeerd volgens de
methode van de voltooiingsgraad van de werkzaamheden.
Dit wil zeggen dat er een schatting wordt gemaakt van het
resultaat (inclusief marge) tegen hetzelfde tempo als de
vooruitgang van de werkzaamheden.
De boekhoudkundige beginselen, zoals toegepast door
de onderneming, brengen met zich mee dat de lopende
projecten, die volgens deze methode worden gewaardeerd
onder de bestellingen in uitvoering, worden opgenomen in de
boekhouding (op het actief), indien de graad van afwerking
voorloopt op het facturatieplan. Wanneer het facturatieplan
echter voorloopt op de graad van afwerking, worden zij onder
de ontvangen vooruitbetalingen (op het passief) geplaatst.

De materiële vaste activa, participaties en aandelen, die
onder de financiële vaste activa worden hernomen, zijn geen
onderwerp van herwaardering.

Indien de toepassing van een of meerdere hierna vermelde
waarderingsregels niet meer gerechtvaardigd zou zijn, zullen
wijzigingen worden aangebracht in de rekeningen, met
vermelding in de bijlage aan de jaarrekening, samen
met de redenen van deze wijzigingen en hun impact op
de rekeningen.

4. Vreemde valuta

6. Belastingslatenties

De vorderingen en de schulden in vreemde valuta worden
opgenomen op basis van de koers geldend bij hun opname.
De vorderingen en de schulden die in vreemde valuta
worden uitgedrukt, worden aan het einde van het boekjaar
omgezet aan de slotkoers behalve indien deze specifiek
worden gegarandeerd. De wisselkoersverschillen die hieruit
voortvloeien, worden opgenomen in de resultatenrekening
indien de omrekening aanleiding geeft tot een negatief
verschil. Indien deze omrekening aanleiding geeft tot een
positief verschil, worden ze opgenomen in de overlopende
rekeningen van het passief.

Passieve belastingslatenties:

3. Herwaardering
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5. Erkenning van de omzet op bestellingen in
uitvoering (forfaits)
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Indien het noodzakelijk blijkt te zijn, worden provisies
voor belastingslatenties onder het passief van de balans
opgenomen in de boeken en worden deze aan het belastingtarief dat waarschijnlijk van toepassing zal zijn op het moment
dat de tijdelijke verschillen ophouden te bestaan, berekend,
en in zoverre een reële belastingheffing zal bestaan. De groep
neemt geen actieve belastingslatenties in de boekhouding op.
Actieve belastingslatenties:
De groep neemt de actieve belastingslatenties op in de
geconsolideerde rekeningen (met betrekking tot het
recupereerbare overgedragen verlies) op de balansactiva, voor
zover het waarschijnlijk is dat er een belastbare winst zou zijn
waarmee het verlies gecompenseerd zou kunnen worden.

Statutaire jaarrekeningen
van Emakina Group NV
per 31 december 2010
De (statutaire) jaarrekeningen van Emakina Group worden
in verkorte versie weergegeven, na aanwending van het
resultaat over 2010. Overeenkomstig het Wetboek van
Vennootschappen worden de volledige jaarrekeningen
en het verslag van het college van commissarissen bij de
Belgische Nationale Bank neergelegd.

De statutaire rekeningen geven alleen de
boekhoudkundige situatie van het moederbedrijf als
holding weer. Ze zijn geen weergave van de activiteiten
van de groep.

ACTIEF (EUR)

Codes

31/12/2010

31/12/2009

VASTE ACTIVA

20/28

11.480.236

7.659.336

Oprichtingskosten

20

375.954

488.619

Immateriële vaste activa

21

443.847

388.872

Materiële vaste activa

22/27

40.224

4.874

Financiële vaste activa

28

10.620.211

6.776.971

280/1

10.458.902

6.629.581

280

10.458.902

6.629.581

282/3

18.750

18.750

282

18.750

18.750

284/8

142.559

128.640

Participaties

284

142.384

128.465

Borgtochten

285/8

175

175

29/58

2.792.408

2.894.006

29

0

0

3

0

0

40/41

2.591.216

2.650.025

Handelsvorderingen

40

1.423.667

1.789.913

Overige vorderingen

41

1.167.549

860.112

Geldbeleggingen

50/53

0

0

Overige beleggingen

54/58

150.732

215.269

Overlopende rekeningen

490/1

50.460

28.712

TOTAAL VAN DE ACTIVA

20/58

14.272.644

10.553.342

Verbonden ondernemingen
Participaties

Overige ondernemingen waarmee er een participatieband bestaat
Participations

Overige financiële vaste activa

VLOTTENDE ACTIVA
Vorderingen op meer dan een jaar
Voorraden en bestellingen in uitvoering
Vorderingen op ten hoogste één jaar
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Statutaire balans opgesteld volgens de Belgische normen (Belgian GAAP) na verdeling

PASSIEF (EUR)

Codes

31/12/2010

31/12/2009

EIGEN VERMOGEN

10/15

12.518.210

9.719.320

10

9.116.363

8.395.670

100

9.116.363

8.395.670

Uitgiftepremies

11

2.762.791

511.890

Reserves

13

95.457

84.092

Wettelijke reserve

130

95.457

84.092

Overgedragen winst

14

543.599

727.668

VOORZIENINGEN & UITGESTELDE BELASTINGEN

16

0

0

VOORZIENINGEN & UITGESTELDE BELASTINGEN

17/49

1.754.434

834.022

17

0

0

42/48

1.745.650

827.222

Schulden op meer dan één jaar die binnen het jaar vervallen

42

0

0

Financiële schulden

43

0

0

Handelsschulden

44

449.607

477.368

440/4

449.607

477.368

46

0

0

45

122.470

39.847

Belastingen

450/3

21.203

0

Bezoldigingen en sociale lasten

454/9

101.267

39.847

47/48

1.173.573

310.007

Overlopende rekeningen

492/3

8.784

6.800

TOTAAL VAN DE PASSIVA

10/49

14.272.644

10.553.342

Kapitaal
Geplaatst kapitaal

Schulden op meer dan een jaar
Schulden op ten hoogste één jaar

Leveranciers

Ontvangen vooruitbetalingen
S chulden met betrekking tot belastingen,
bezoldigingen en sociale lasten

Overige schulden

Statutaire resultatenrekening opgesteld volgens de Belgische normen (Belgian GAAP)
RESULTATENREKENING

Codes

31/12/2010

31/12/2009

Bedrijfsopbrengsten

70/74

2.233.123

1.710.995

Omzet

70

2.224.095

1.709.504

Overige bedrijfsopbrengsten

74

9.028

1.491

60/64

(2.509.704)

(2.063.031)

60

154.647

252.166

600/8

154.647

252.166
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Bedrijfskosten
Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen
Aankopen
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Codes

31/12/2010

31/12/2009

Diensten en diverse goederen

61

1.715.165

1.399.550

Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen

62

416.713

235.961

630

222.441

175.265

Overige bedrijfskosten

640/8

738

89

Bedrijfswinst

9901

(276.581)

(352.036)

75

502.403

761.578

Opbrengsten uit financiële vaste activa

750

476.793

743.280

Opbrengsten uit vlottende activa

751

25.606

18.246

Opbrengsten uit vlottende activa

752/9

4

52

65

(12.486)

(12.997)

650

4.572

6.874

Overige financiële kosten

652/9

7.914

6.123

Winst uit de gewone bedrijfsuitoefening,
voor belastingen

9902

213.336

396.545

76

13.918

0

761

13.918

0

66

0

(13.919)

Waardeverminderingen op financiële vaste activa

661

0

13.919

Winst van het boekjaar voor belasting

9903

227.254

382.626

67/77

42

0

77

42

0

9905

227.296

382.626

RESULTAATVERWERKING (EUR)

Codes

31/12/2010*

31/12/2009

Te bestemmen winst (verlies)

9906

954.964

996.799

Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar

9905

227.296

382.626

14P

727.668

614.173

691/2

11.365

19.131

6920

11.365

19.131

14

543.599

727.668

694/6

400.000

250.000

694

400.000

250.000

Afschrijvingen en waardeverminderingen op oprichtingskosten,
op immateriële en materiële vaste activa

Financiële opbrengsten

Financiële kosten
Kosten van schulden

Uitzonderlijke opbrengsten
Terugneming van waardeverminderingen op financiële vaste activa
Uitzonderlijke kosten

Belastingen op het resultaat
Regularisering van belastingen en terugneming van fiscale voorzieningen
Winst van het boekjaar

Over te dragen winst (verlies) van het vorige boekjaar
Toevoeging aan het eigen vermogen
Aan de wettelijke reserve
Over te dragen winst (verlies)
Te verdelen winst
Vergoeding van het kapitaal
* Voorstel voorgelegd aan de algemene vergadering van 22 april 2011.
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RESULTATENREKENING (vervolg)

Verslagen van de

				 Commissaris
Verslag van de commissaris aan de algemene
vergadering van aandeelhouders van de vennootschap
Emakina Group NV over de geconsolideerde
jaarrekening voor het boekjaar dat werd afgesloten
op 31 december 2010
Overeenkomstig de wettelijke bepalingen, brengen wij verslag uit
in het kader van ons mandaat als commissaris. Dit verslag geeft
ons oordeel over de geconsolideerde jaarrekening en de vereiste
aanvullende vermeldingen.

Verklaring zonder voorbehoud over de
geconsolideerde jaarrekening
Wij hebben de geconsolideerde jaarrekening van EMAKINA GROUP
SA en haar dochterondernemingen (de ‘Groep’) gecontroleerd
voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2010, opgesteld
overeenkomstig het in België van toepassing zijnde boekhoudkundige
referentiestelsel, waarvan het balanstotaal EUR 25.598.080 bedraagt
en de resultatenrekening afsluit met een verlies voor het boekjaar,
aandeel van de Groep, van EUR -943.788.

Verantwoordelijkheid van de Raad van Bestuur
voor de waarheidsgetrouwe opmaak en presentatie
van de geconsolideerde jaarrekening
Het opmaken van de geconsolideerde jaarrekening valt onder
de verantwoordelijkheid van de Raad van Bestuur. Deze
verantwoordelijkheid omvat: de ontwikkeling, de toepassing en
de follow-up van een interne controle op de waarheidsgetrouwe
opmaak en presentatie van de geconsolideerde jaarrekening, om
na te gaan of deze geen significante onregelmatigheden bevat,
hetzij door bedrog of door fouten; de keuze en toepassing van
geschikte beoordelingsregels, alsook het vaststellen van billijke
boekhoudkundige schattingen gezien de omstandigheden.

Verantwoordelijkheid van de commissaris
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Onze verantwoordelijkheid bestaat erin een oordeel te geven over
deze geconsolideerde jaarrekening op basis van onze controle.
Wij hebben onze controle uitgevoerd overeenkomstig de wettelijke
voorschriften en de in België geldende controlenormen, zoals
uitgevaardigd door het Instituut van de Bedrijfsrevisoren. Deze
controlenormen schrijven voor dat onze controle zodanig wordt
georganiseerd en uitgevoerd dat een behoorlijke zekerheid wordt
verkregen dat de geconsolideerde jaarrekening geen significante
onregelmatigheden bevat.
Overeenkomstig de bovengenoemde controlenormen, hebben wij
controleprocedures toegepast om bewijselementen te verzamelen
over de in de geconsolideerde jaarrekening opgenomen bedragen
en informatie. De keuze van deze procedures maakt deel uit van
onze beoordeling, net als de beoordeling van het risico of de
geconsolideerde jaarrekening significante onregelmatigheden bevat,
en of deze het gevolg zijn van bedrog of fouten.
In het kader van deze risicobeoordeling hebben we rekening
gehouden met de interne controle die binnen de Groep wordt
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toegepast voor de waarheidsgetrouwe opmaak en presentatie
van de geconsolideerde jaarrekening, teneinde de passende
controleprocedures te bepalen in de gegeven omstandigheden, niet
om een oordeel te geven over de doeltreffendheid van de interne
controle van de Groep. Wij hebben eveneens de gegrondheid
van de waarderingsregels, de billijkheid van de significante
boekhoudkundige schattingen die gemaakt werden door de Groep,
alsook de presentatie van de geconsolideerde jaarrekening in haar
geheel beoordeeld. Tot slot hebben wij van de Raad van Bestuur
en van de verantwoordelijken van de Groep de voor onze controle
vereiste toelichtingen en informatie gekregen. Wij zijn van mening
dat de verzamelde bewijselementen een betrouwbare basis vormen
voor het uitbrengen van ons oordeel.

Oordeel
Naar ons oordeel geeft de geconsolideerde jaarrekening, afgesloten
op 31 december 2010, een getrouw beeld van het vermogen, de
financiële toestand en de resultaten van de Groep, overeenkomstig
het boekhoudkundig referentiestelsel dat van toepassing is in België.

Aanvullende vermeldingen
Het opstellen en de inhoud van het jaarverslag over de
geconsolideerde jaarrekening valt onder de verantwoordelijkheid
van de Raad van Bestuur.
Het is onze taak in ons verslag de volgende aanvullende vermeldingen
op te nemen die niet van aard zijn om de draagwijdte van de
verklaring over de geconsolideerde jaarrekening te wijzigen:
- Het jaarverslag over de geconsolideerde jaarrekening bevat
de door de wet vereiste inlichtingen en stemt overeen met
de geconsolideerde jaarrekening. Wij kunnen ons echter niet
uitspreken over de beschrijving van de voornaamste risico’s
en onzekerheden waarmee de in de consolidatie opgenomen
vennootschap wordt geconfronteerd, noch over haar positie,
haar voorzienbare evolutie of de aanzienlijke invloed van
bepaalde feiten op haar toekomstige ontwikkeling Wij
kunnen evenwel bevestigen dat de verstrekte gegevens geen
klaarblijkelijke tegenstrijdigheden vertonen met de informatie
waarover wij beschikken in het kader van ons mandaat.

Diegem, 30 maart 2011
Ernst & Young Bedrijfsrevisoren BCVBA
Commissaris
Vertegenwoordigd door
Eric GOLENVAUX
Vennoot
Verslag van de commissaris over de per 31 december
2010 afgesloten sociale rekeningen die aan de
algemene vergadering van de aandeelhouders
werden gepresenteerd
De sociale jaarrekening van Emakina Group afgesloten per
31.12.10 was het onderwerp van een volledige controle uitgevoerd
door Ernst & Young Bedrijfsrevisoren. Er werd een attest zonder
voorbehoud uitgegeven.

Denis Steisel, CEO en gedelegeerd
bestuurder van Emakina Group en
Brice Le Blévennec, voorzitter van de
raad van bestuur van de onderneming,
verklaren dat, volgens hun beste kennis,
de geconsolideerde rekeningen op
31 december 2010 en de (statutaire)
jaarrekening op 31 december 2010,
opgesteld zijn in overeenstemming met
de Belgische boekhoudnormen, en een
getrouw beeld schetsen van het vermogen,
de financiële situatie en de resultaten van
Emakina Group. Het jaarverslag 2010 bevat
een getrouw overzicht van de informatie
die moet worden opgenomen.
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VAN DE
BESTUURDERS:
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RELATIES
met de

INVESTEERDERS
Evolutie van de notering in 2010
Prijs ( in eur ) :

CORPORATE
GOVERNANCE,
Financiële
Gegevens

Volume (in duizendtallen):

Financiële kalender
Jaarlijks persbericht 2011: 18.03.11
Financieel jaarverslag 2011: 07.04.11
Gewone algemene vergadering 2011: 22.04.11
Halfjaarlijks financieel verslag 2011: 07.09.11
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Spelen
met je telefoon
Smartphones hoeven niet meer onder
te doen voor draagbare spelconsoles.
Xperia Play van Sony gebruikt dezelfde
controletoetsen als de handheld PlayStation
en heeft een vijftigtal games in de
aanbieding.
LG koos ervoor om de nieuwe telefoon
Optimus 3D uit te rusten met een scherm
dat dicht aanleunt bij dat van de Nintendo
3DS, dat beelden in 3D kan produceren
zonder dat de gebruiker een brilletje moet
opzetten. En de Atrix van Motorola wil graag
de pc vervangen.

Morgen bewolkt
Dat zou wel eens waar kunnen zijn.
Cloud Computing bestaat erin om
de gegevens van een bedrijf extern
te bewaren in enorme serverparken,
wel vijftien voetbalvelden groot. Zo
kan men op een enkele fysieke server
verschillende besturingssystemen
en bijbehorende toepassingen laten
draaien. Dat zijn verschillende virtuele
computers op één machine. Bedrijven
hoeven dus niet meer te investeren in
informaticastructuur voor bijvoorbeeld
e-mail of instant messaging, aangezien
ze zoveel gebruiken als ze nodig
hebben en enkel voor dat gebruik
betalen. Nadelen? Beveiliging,
afhankelijkheid, permanente
verbinding.

Als het toestel op een basis wordt geplaatst,
wordt het meteen verbonden met een
televisie en een toetsenbord, waardoor je
dan op het internet kunt surfen, notities
kunt nemen of video’s op groot scherm kunt
bekijken, zoals met een computer.
En net als pc’s kunnen smartphones vanaf
dit jaar supersnel surfen. Word heel, heel
mobiel.

VERKLARENDE WOORDENLIJST
B2B – Business to Business
(bedrijven-naar-bedrijven)
Deze term wordt gebruikt om
transacties, samenwerkingsverbanden
of andere interacties te beschrijven
tussen verschillende business
entiteiten. Door dit begrip wordt een
onderscheid gemaakt tussen
de externe interacties zie zich kunnen
voordoen in een enkele organisatie
en ook die van bedrijven aan
particulieren (of B2C – business-toconsumer).

B2C - Business to Consumer
(bedrijven-naar-klanten)
De naam omvat het geheel van
commerciële zaken, van technische
en software informatica-architectuur,
die het mogelijk maken om
ondernemingen in contact te brengen
met hun klanten (verbruikers).

VERKLARENDE
WOORDENLIJST

Back office
Dit betreft het deel dat de
onderneming of de bank de
mogelijkheid geeft om haar site
te bewerken en te beheren. Men
zal volgende diensten kunnen
terugvinden:
• Toevoegen van producten en
diensten
• Wijzigingen van diensten
• Aanpassing van parameters
• Beheer van forum
• Beheer van gebruikers

Blog
Een blog is een website waar op één
of meer personen zich vrijuit, met een
zekere periodiciteit uitdrukken. De
gesprekken worden in chronologische
eenheden bijgehouden; elke eenheid
is geschikt om door de lezers te
worden becommentarieerden
aangevuld met externe links.

Buzz Marketing
Buzz gebruikt geen specifieke
media maar speelt zich af over alle
communicatiekanalen met als doel
over een bepaalde zaak te laten
spreken. Het is een soort wilde
reclame dat via de verbruiker gaat
en die de vector van het bericht
wordt. Het verspreidingsschema is
dus mond-tot-mond . Buzz berust op
een verrassingsprincipe aangezien
de aangewende middelen constant

vernieuwd moeten worden om aan te
spreken.

Client-serverapplicatie
De client-serverarchitectuur wijst op
een manier van een communicatie
tussen computers of software.
De woorden “server” en “client”
kunnen betrekking hebben op
computers, men spreekt dan over
informaticaserver en client post;
ofwel de software die op deze
computers werkt, en men spreekt
dan over software-server of softwareclient. De server is ter beschikking van
een informaticanetwerk om op
de verzoeken te antwoorden
die clients verzenden. De clients
worden door de gebruikers bestuurd
en verzenden verzoeken naar de
server, en wachten vervolgens op
het antwoord om het te tonen aan
de gebruiker. Een server is in staat
om verschillende clients gelijktijdig
te dienen, tot verschillende
duizendtallen. De 3-Tier-architectuur
is een uitbreiding van de clientserverarchitectuur.

Content Management
De Content Management Systemen
zijn reeks programma’s die
toelaten om websites te maken
en bij te werken via volgende
functionaliteiten:
• ze laten toe aan verscheidene
gebruikers om tegelijkertijd aan
eenzelfde document te werken,
• ze bieden een werkschema zoals
bijvoorbeeld de mogelijkheid om
documenten online te plaatsen
(publiceren van inhoud)
• ze laten toe om de inhoud van de
presentatie te scheiden
• ze laten toe om informatie te
structureren (gebruik van document,
blog, forum, FAQ...).

CRM - (Customer Relationship
Management)
is een informatie-industrie begrip
voor methodologieën, software,
en doorgaans ook internet
mogelijkheden die een onderneming
helpen om de klantenrelaties
georganiseerd en efficiënt te
beheren. Vaak zet de onderneming
een klantendatabase op die de
relaties voldoende gedetailleerd

beschrijft zodat het management,
verkopers en de klantenservice
toegang krijgen tot deze informatie,
klantenbehoeften kunnen
matchen aan productplannen en
aanbiedingen; klanten kunnen
herinneren aan de dienstverlening
van de onderneming en weten welke
andere producten de klant al heeft
aangekocht…

EBITDA (Earnings before
interest, taxes, depreciation
and amortization)
Bedrijfswinst voor afschrijvingen en
waardeverminderingen.

E-business
E-business slaat op een zeer breed
concept dat men echter kan
beschrijven als het gebruik van
elektronische middelen om handel te
drijven voor een maatschappij, extern
of intern.

E-commerce
E-commerce is een onderdeel van
e-business en laat transacties en
online verkoop van goederen en
diensten toe via het internet of
andere telecommunicatienetwerken.

ERP Systemen (Enterprise
Resource Planning)
Helpt bedrijven op strategische
activiteiten te rationaliseren
en te beheren: stockbeheer,
leverancierrelaties,
productieplanning, aankopen,
klantendienst, opvolging bestellingen
e.d. Een modulair systeem verbindt
afzonderlijke processen en waarborgt
de uitwisseling van de gegevens
tussen een geheel van geïntegreerde
toepassingsgerichte modules.

FMCG – (Fast Moving
Consumer Goods)
FMCG is het acroniem voor
Fast Moving Consumer Goods
en wordt gedefinieerd als snel
verkopende, laag in prijs uitvallende
consumptiegoederen die deel
uitmaken van de algemene vraag
op de markt. Hiertoe horen o.a.
verzorgingsproducten, cosmetica en
andere niet-duurzame goederen.
Doorgaans gaat het om producten
die binnen een korte periode

Geocaching
Geocaching is een onderhoudend
adventure game voor
GPS-gebruikers. Deelnemen aan
een cache jacht is een goede
manier om ten volle de functies
en mogelijkheden van een GPS
te benutten. Het basisidee is dat
personen en organisaties wereldwijd
caches opzetten en de GPS-localisatie
ervan delen op het internet zodat
GPS-gebruikers op zoek kunnen gaan
naar de cache of verborgen schat.
Deelnemers kunnen bij het vinden
van de schat vaak items ruilen en/of
toevoegen. In de schat is altijd een
logboek aanwezig, waarin de vinder
zijn naam achter kan laten. Het is
ook de bedoeling dat de vinder op de
website van de betreffende schat een
bericht achter laat, ook als het niet is
gelukt de schat te vinden.

IAB België
Het Interactive Advertising
Bureau Belgium (IA B België) is
een beroepsvereniging die de
voornaamste belanghebbenden in
digitale en interactieve communicatie
in België verenigt. Haar 109 leden
(maart 2005) treffen er elkaar om
er de markt samen te ontwikkelen.
Het IA B is de vertegenwoordiger
van belangen bij uitgevers, drukkers,
adverteerders, verkopers van
advertentieruimte, agentschappen
voor interactieve communicatie,
studiebureaus en algemener de
leveranciers van diensten voor de
informatie maatschappij.
Haar voornaamste doel is de
interactieve markt te ontwikkelen
en te stimuleren. Om dat doel
te bereiken werkt het IA B
samen met het merendeel der
beroepsverenigingen en staat
het permanent in contact met de
openbare regionale, nationale en
Europese instellingen.

ICT (Information and
Communication Technologies)
Informatie- en
Communicatietechnologieën

ITS (Information Technology
Systems)
Informatietechnologiesystemen

MediaPlanning

Trafiek genereren

Het plannen van mediacampagnes
voor adverteerders. Op basis van
een bepaald budget wordt de beste
planning voor de klant bepaald,
verspreid over de verschillende media
om een maximum aan personen uit
het doelpubliek te bereiken die de
klant wenst te bereiken voor het
product.

Het geheel van activiteiten dat trafiek
op een website creëert (bezoekers
of geraadpleegde pagina’s).
Alle online marketingacties of
zoekmachineverwijzingen of offline
marketing kunnen dienen.

Portaal
Een webportaal is een website die als
toegangspoort dient tot een veelheid
aan diensten en informatiepunten
zoals elektronische posts,
discussieforums, zoekmachine die via
een centraal domein of gemeenschap
geconsulteerd kunnen worden.

ROI
Return on Investment.

RSS - (Really Simple
Syndication)
Dit is een dynamisch bestand van
het XML -type dat het mogelijk
maakt om via een RSS -lezer de
inhoud te tonen. Het is een zeer
nuttig systeem om nieuws te
verspreiden over websites of blogs.

Site statistieken
Het meten van de bezoekers op
internet biedt de mogelijkheid om
het doelpubliek te bepalen en de
frequentie waarmee dat een site
bezoekt op basis van een aantal
indicatoren zoals “aantal unieke
bezoekers”, “bekeken pagina’s”,
“aantal bezoeken”, “gemiddelde
duur van een bezoek”...

Sitecore
Sitecore is een op .NET gebaseerd
web content management system
software bedrijf dat enterprise
website, intranet portal en marketing
automation softeware aanbiedt. De
onderneming is in 2001 opgericht te
Denemarken en heeft vestigingen in
Australië, Denemarken, Nederland,
het Verenigd Koninkrijk, de
Verenigde Staten en Japan.

SMS
SMS is een dienst die wordt
aangeboden bovenop spraak voor
mobiele telefoons en biedt de
mogelijkheid om kleine getypte
berichten door te sturen

Virale Marketing
Een door een bedrijf opgestarte
marketingactie om een maximum
aan internetgebruikers of klanten
te bereiken en hen te stimuleren de
boodschap te verspreiden. Dergelijke
communicatie heeft het voordeel dat
ze zich bliksemsnel kan verspreiden
in het netwerk van vrienden, familie,
collega’s van het doelpubliek.
De efficiëntie van virale marketing
is gebaseerd op mond-totmondreclame, peterschap of
internetgemeenschappen.

Widget
Widget is een samentrekking van
“window” en “gadget” en staat
voor een stand-alone interactieve
toepassing waarmee die gebruikers
kunnen inbedden in third party
websites waarop ze zelf ook
authorship rechten hebben (vb.
webpagina, blog, profief op een
social mediawebsite). Widgets zijn
leuke en nuttige toepassingen
waarmee gebruikers hun persoonlijke
content kunnen omzetten in
dynamisch webapplicaties die op
zowat eender welke site kunnen
worden gedeeld.

XML (Extensible Markup
Language)
XML is een standaard gedefinieerd
door het World Wide Web
Consortium die dient om andere
talen van het type “metataal”
te ontwikkelen. Als “metataal”
maakt XML het mogelijk om een
vocabularium en een grammatica
te bepalen die op basis van
geformaliseerde regels worden
verenigd. Het is voldoende algemeen
opdat de talen die op XML (XML
-dialecten) zijn gebaseerd, gebruikt
kunnen worden om allerlei gegevens
en teksten te beschrijven.
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(enkele dagen, weken of maanden,
maar binnen het jaar) worden
geconsumeerd of vervangen.

Leader Award
Summit Emerging Media Awards, Pierre Marcolini

2009
2010

Bronze Award
Horizon Interactive Awards,“Quitters Arcade” (Pfizer Europe)

Outstanding Website
Interactive Media Awards,ING Lion Deposit Account (ING)

IMA Best in Class Award
Interactive Media Awards, Axelle Red

Awards of Excellence
Communicator Awards, Serious Quitters Arcade (Pfizer Europe)

2 Gold Awards
W3 Award,“Quitters Arcade” (Pfizer Europe)
IMA Best in Class Award
Interactive Media Awards, deFilarmonie for Kids

Outstanding Achievement
Interactive Media Awards,“Quitters Arcade” (Pfizer Europe)

Outstanding Website
WebAward,Yunomi (Unilever)

Belgium’s most user-friendly website
Usability Awards, Brussels Airlines
IMA Best in Class Award 2010
Interactive Media Awards, Mon hémophilie

IMA Best in Class Award
Interactive Media Awards, My Site by Truvo

Outstanding Website
WebAward, Axelle Red

Prijzen

IMA Best in Class Award
Interactive Media Awards, Schweppes

Outstanding Achievement Award
Interactive Media Awards, Close The Gap
IMA Best in Class Award
Interactive Media Awards, Yunomi (Unilever)
MIXX Award, Advertiser of the Year
Unilever (Yunomi)

Gold Award
W3 Award, I Need To Go (ING)

Interactive Media Awards
“Quitters Arcade” (Pfizer Europe)

MIXX Award, Direct Response
Silver, Yunomi

MIXX Award, Direct Response
Silver, Yunomi

Standard of Excellence
WebAward, The Wood

Health Care Standard of Excellence
Web Award,“Quitters Arcade” (Pfizer Europe)

Awards of Excellence
Communicator Awards, Axelle Red

Visionary Award
Summit Emerging Media Awards, Axelle Red

Awards of Excellence
Communicator Awards, Pierre Marcolini
Awards of Distinction
Communicator Awards, ING Lion Account

Food Industry Standard of Excellence
WebAward,Pierre Marcolini

Awards of Distinction
Communicator Awards, The Wood
Outstanding Websites
IAC Awards, Yunomi

Innovator Award
Summit Emerging Media Awards, Lion Deposit Account (ING)

Official Honoree
Webby Awards, deFilharmonie KIDsite
Outstanding Websites
IAC Awards, Nescafé

Outstanding Achievement Award
Interactive Media Awards, I Love Radio Advertising (IP Radio)
Outstanding Websites
IAC Awards, The Wood

Outstanding Website
WebAward,Nescafé (Nestlé)

Pharmaceuticals Standard of Excellence
Web Award,“Quitters Arcade” (Pfizer Europe)

Best Pharmaceutical Websitet
IAC Awards,“Quitters Arcade” (Pfizer Europe)
Silver Award
Horizon Interactive Awards,“Quitters Arcade” (Pfizer Europe)

Gold Award
Horizon Interactive Awards,Ecover (Design is Dead)

EMAKINA
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Prijzen

Outstanding Achievement Award
Interactive Media Awards, Nescafé Website

F voor Phone
H

TC en INQ hebben de eerste telefoons
in de kleuren van Facebook voorgesteld, met
op het toetsenbord een F-knop om berichten
en foto’s in één klik met je vrienden te delen.
De gegevens van de simkaart worden ook
gecombineerd met de lijst van contactpersonen
op de website. Volgens Facebook zouden er
de komende maanden tientallen dergelijke
telefoons hun opwachting maken.

“De veranderingen die technologie
teweegbrengt stellen de conceptuele
kaders in vraag die we gebruiken in
een poging die veranderingen
te begrijpen.”
David Weinberger, senior researcher, Harvard’s Berkman Center for Internet & Society.

Contact
EMAKINA GROUP SA

Middelburgstraat 64A
1170 Brussel
BTW : BE0464.812.221
ISIN BE003843605
Tel. : +32(0)2 400 40 00
Fax : +32(0)2 400 40 01
E-mail : think@emakina.com
www.emakina.com
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Denis Steisel
CEO
Tel. : +32 (0)2 400 40 00
E-mail : dst@emakina.com
Frédéric Desonnay
CFO
Tel. : +32 (0)2 788 79 26
E-mail : fds@emakina.com

MEDIA

Brice Le Blévennec
CVO
Tel. : +32 (0)2 400 40 00
E-mail : blb@emakina.com
Laurent Jadot
PR Manager
Tel. : +32 (0)2 400 40 21
E-mail : lja@emakina.com

