Dutch IT Datacenter Project
Campagneperiode januari - april 2021

Communicatie
Online campagne half januari - half april
2021 op speciale datacenter sectie van
Dutch IT-channel en Executive-People. Op
1 April 2021 verschijnt de Dutch IT-channel
print special ‘Dutch IT Datacenter’. Deze
special wordt ook digitaal doorbladerbaar
aangeboden.

Dutch IT Datacenter
Talkshows
Witold Kepinski (hoofdredacteur) en
Danny Frietman (moderator) ontvangen
in de studio een aantal gasten voor live
opname van de Talkshows. Zij gaan in
gesprek over uiteenlopende Datacenter
onderwerpen en toepassingen.
Na montage worden de talkshows
gepubliceerd op onze platformen.

Het Dutch IT Datacenter Project
De uitgaven van IT-beslissers voor datacenterinfrastructuur zullen naar
verwachting in 2021 wereldwijd rond 200 miljard dollar bedragen, een
stijging van 6% ten opzichte van 2020, volgens de laatste voorspelling
van Gartner. Dit biedt tal van kansen voor aanbieders van datacenter
toepassingen om hun propositie via de Platformen van Dutch IT Channel
bij de hele IT-branche, waaronder IT-beslissers en IT-dienstverleners, te
etaleren. Het Dutch IT Datacenter project start half januari 2021 met
online interviews en kennisartikelen met thought leaders, beleidsmakers
en bedrijven van organisaties en wordt op 1 april 2021 afgesloten met
een Dutch IT Datacenter Special in print en een reeks van live opgenomen
Talkshows en de virtueel opgenomen “The leaders of Datacenter
Technology” video’s.

Communicatie Online en in Print
In de periode half januari - half april 2021 wordt zowel online als in print
veel aandacht besteed aan het Dutch IT Datacenter Project. De interviews
en kennisartikelen met thought leaders en beleidsmakers van bedrijven
en organisaties worden gepubliceerd op de speciale Datacenter sectie van
de websites Dutch IT-channel en Executive-People. Biedt u datacenter
oplossingen of initiatieven aan, dan kunt u dit rechtstreeks bij de doelgroep onder de aandacht brengen middels een interview, dat door één van
onze ervaren redacteuren wordt afgenomen. Het onderzoek, de interviews
en de deskundige bijdragen van onze eigen redactie en kennispartners
worden gebundeld en gepubliceerd in de printuitgave van Dutch IT-channel
- Datacenter Special die op 1 april 2021 verschijnt. Online is deze special
te lezen middels een doorbladerbare versie op de websites van Dutch
IT-channel en Executive-People.

Doelgroep
Het Dutch IT Datacenter project richt zich op de community van leveranciers, distributeurs, resellers/IT-dienstverleners en IT-beslissers zoals
o.a. CIO’s, Datacenter managers & specialisten en IT managers.

Virtual Talkshows:
Leaders of
Datacenters
Danny Frietman ( moderator) gaat één
op één virtueel in gesprek met thought
leaders, gasten en partners over
verschillende datacenter onderwerpen.
Na montage worden de video’s
gepubliceerd op onze platformen.
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As A Service: IaaS, PaaS, SaaS
Software
Security
Infrastructure (Storage, Servers, Networking,
Software)
Management & Monitoring
Edge Computing
Datacenter Solutions for Digital Workplace
Enterprise Cloud
Multi-Cloud
SD-WAN
5G, IoT en Edge
Hybrid IT
Colocation
Application Performance & Workloads
Containers, Microservices & Virtualization
Enterprise Backup & Automation
Sustainability & Cooling Technology
DevOps & NetOps
ITSM (IT Service Management)

Wordt nu Partner
Participatie aan dit project is bijzonder interessant voor IT-leveranciers, distributeurs, datacenters en service providers die graag hun datacenter aanbod onder de
aandacht willen brengen bij IT-beslissers en IT-dienstverleners, zoals resellers, MSP’s
en system integratoren. Tijdens het ‘Dutch IT Datacenter Project’ worden online interviews met thought leaders, beleidsmakers en partners gepubliceerd en gebundeld in de
april 2021 editie van het Dutch IT-channel magazine.

Diamond
€ 5.500,-

Platinum
€ 4.250,-

Gold
€ 2.750,-

Exclusieve deelname aan de Talkshow die wij live opnemen in een studio
Interview 2/1 pagina Dutch IT Datacenter Project special van Dutch IT-channel magazine
van 1 april 2021.
Interview: publicatie op de websites van Dutch IT-channel, Executive-People
Eigen video ‘Leaders of Datacenters’: een 1-op-1 thought leader interview
Logovermelding
Aantal posities op de verschillende pakketten is beperkt. Toekenning gaat op volgorde van reserveren.

Rob de Kleijnen: rdekleijnen@dutchitchannel.nl
Yvonne Bansagi: y.bansagi@dutchitchannel.nl
Marc Jongbloed: m.jongbloed@dutchitchannel.nl

06 402 368 03
06 235 303 99
06 437 537 59
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