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The Future of Business Technology biedt u de unieke kans
uiteen te zetten hoe u met uw portfolio organisaties future proof
kunt maken! Dit initiatief wordt onder andere ondersteund door
bijdragen van vooraanstaande partijen als Gartner, Canalys
en Smart Profile en uiteraard zal ook onze eigen redactie haar
toekomstvisie etaleren. The Future of Business Technology
interviews worden geschreven door een ervaren team van
journalisten onder leiding van Witold Kepinski, hoofdredacteur van
Dutch IT-channel. Alle teksten worden u vooraf voorgelegd en
professionele fotografie is inbegrepen.
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‘Leaders of Innovation’

32654687466

3e editie

Na online publicatie zullen de interviews en artikelen worden
gebundeld in een unieke éénmalige printuitgave en het geheel
wordt 26 mei afgesloten met The Future of Business
Technology Event, georganiseerd door Dutch IT Channel.

Online

Print

Event

Interviews met vooraanstaande
IT Visionairs en leaders over
‘The Future of Business Technology’
Interviews worden als een serie van
25 afleveringen online gepubliceerd.

Gebundelde éénmalige
printuitgave van de
interviews en artikelen met
gerichte verspreiding
binnen de IT industrie en naar
C-Level eindgebruikers

The Future of Business Technology
Event 26 mei 2020
Pathé Utrecht Leidsche Rijn
Van 16.00 uur- 21.00 uur
Programma volgt

Event Future of Business Technology
Leaders of Innovation

Op dit exclusieve event stellen wij een programma samen waarin
o.a. inspirerende visionairs u uitdagen om na te denken en te
discussiëren over het IT-landschap van de toekomst.. Naast uw
en onze genodigden is dit event uitsluitend toegankelijk voor
C-Level Executives en lineof business managers en is tevens een
uitgelezen mogelijkheid om te netwerken.

Doelgroep en bereik

Naast verspreiding onder de lezers en bezoekers van
Dutch IT-channel bereiken we ook eindgebruikers vanwege de
samenwerking met Executive-People. Zowel de websites, apps
en nieuwsbieven van beide platformen als het magazine en het
event zullen hiervoor worden ingezet. Het magazine kent een
oplage van in totaal 10.500 exemplaren verdeeld over de IT
industrie en een geselecteerd aantal C-Level eindgebruikers.
Exclusiviteit

Aan The Future of Business Technology kunnen slechts
25 gekwalificeerde bedrijven/merken deelnemen. Tijdig
reserveren is dus gewenst als u deze kans niet wil missen om
u als vooruitstrevende en innovatieve partij te positioneren.
voor meer informatie bel of mail:

Yvonne Bansagi : y.bansagi@dutchitchannel.nl 06-235 303 99
Marc Jongbloed : m.jongbloed@dutchitchannel.nl 06-437 537 59
Rob de Kleijnen : rdekleijnen@dutchitchannel.nl 06-402 368 03

Is uw organisatie future proof?
Package

Dutch IT-channel biedt The Future of Business Technology de

• Interview met de IT Visionairs/Leaders van uw
organisatie
• Publicatie op Dutch IT-channel en
Executive-People website, apps, nieuwsbrieven
en social media

afsluitende event en maak ze op indringende wijze deelgenoot van

• Interview in de print special Future of Business
technology van Dutch IT-channel

‘uw verhaal’. Hoe kunnen organisaties innoveren met uw technologie
en diensten? Bijvoorbeeld met uw aanbod van cloud, infrastructuur,
datacenter diensten, software, applicaties, hardware, cybersecurity,

• Gerichte extra verspreiding naar eindgebruikers
op C-Level

BI, analytics, mobility, big data, managed services, Internet of Things,

• 3 Tickets voor het event 26 mei 2020

blockchain, automotive, artificial intelligence, fintech, (3D) printing,

• Logo exposure tijdens het event

social media strategie en robotics.

• Tarief € 4.950,- ex BTW
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Sponsoring

Thought Leadership

Sponsoring

Dit event komt mede tot stand met
medewerking van o.a. analisten van
Canalys, Gartner en Smart Profile
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Lead generation
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Networking
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Brand Awareness

• Campagneperiode februari t/m juni 2020
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Dutch IT Channel Platform, uw trusted partner voor:

Thought Leadership

de lezers van het magazine, de bezoekers van de website en het

Content Marketing

te delen met IT-beslissers en de IT-branche. Deel uw visie en inspireer

Sponsoring

mogelijkheid om het innoverende karakter en de visie van uw bedrijf

Thought Leadership Lead generation

Brand Awareness
Content Marketing Thought Leadership

Content Marketing
Networking Sponsoring
Lead generation

