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Zonder vakinformatie is het bijna
onmogelijk voor IT’ers om bij te
blijven en hun organisatie te laten
profiteren van de mogelijkheden
die technologie biedt.
Rian van Heur, Content Director AG Connect

Het bereik van AG Connect
in één oogopslag
De AG Connect doelgroep bestaat uit professionele IT’ers en beslissers die voorop willen
lopen in hun vakgebied. Hieronder een overzicht van de functies en de branches waarin
onze lezers actief zijn.

FUNCTIES
IT-Professional

Algemeen management
Algemeen directeur
38%
Commercieel Directeur
4%
Financieel directeur/controller
8%
Management overig (niet IT)
13%
Manager inkoop/logistiek
3%
Manager P&O/HRM/Recruiter
3%
Operationeel manager/COO
4%
Marketing/Communicatie/Sales28%

28%

Chief Information Officer
7%
Hoofd Automatisering
19%
Hoofd systeembeheer/-ontwikkeling 6%
IT-projectleider/- manager
37%
Management overig IT
18%
Security manager
7%
Service manager
7%



20%
22%

IT-Management

Business analyst/consultant
21%
Informatieanalist/-manager19%
IT-consultant/adviseur59%

20%

10%

Overig
Docent IT 15%
Student IT 9%
Overig
76%

Software ontwikkelaar/programmeur 14%
Beheerder39%
Systeemanalyst/systeemontwerper8%
Testspecialist3%
Webdesigner/-onwikkelaar2%
Data architect/ontwikkelaar
1%
Database beheerder/specialist
5%
Telecom beheerder/hoofd telecom
1%
IT-architect19%
IT-auditor4%
Medewerker automatisering
4%

PARTNERS

BRANCHES
IT-dienstverlening22%
Zakelijke dienstverlening 11%
Financiële instellingen
10%
Overheid10%
IT- en organisatieadvies
8%
Onderwijs6%
Industrie5%
Gezondheidszorg5%

IT-Specialist

Groot- en detailhandel
3%
Leveranciers maatwerk software 3%
Leveranciers standaard software 3%
Bouw2%
Media2%
Telcom/Nuts2%
Leveranciers hardware
1%
Overig8%

Leden van onderstaande verenigingen
ontvangen tevens AG Connect magazine
en hebben toegang tot het platform:
■■ KNVI
■■ SAI

CIO’s, IT-leads, IT-managers, IT-professionals, consultants:

AG Connect is hét crossmediale platform
waarmee je ze allemaal bereikt.
Online nieuws, diepgravende achtergronden en inspirerende artikelen over het nut en de
betekenis van nieuwe technologische innovaties: AG Connect wordt 24/7 gevolgd door
professionals, thought leaders en beslissers in de IT. Wil je er zeker van zijn dat jouw
boodschap aankomt bij hen die bepalen in welke nieuwe hard- en software geïnvesteerd
gaat worden? Dan is AG Connect de juiste partner voor jouw marketingactiviteiten. In
deze mediabrochure vind je diverse mogelijkheden om IT-professionals te bereiken en in
beweging te brengen.
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WIE GERICHT WIL ADVERTEREN, ADVERTEERT IN AG CONNECT
AG Connect brengt 24/7 het laatste nieuws op het gebied van beheer, development,
strategie en innovatie, management en loopbaan. Alle denkbare IT-onderwerpen komen
dus aan bod, zoals security, cloud, business intelligence, outsourcing, agile, IT-recht
en nog veel meer. Dit betekent dat wij je kunnen helpen bij het realiseren van zeer
uiteenlopende marketingdoelstellingen. Denk bijvoorbeeld aan:

WAT IS AG CONNECT?
AG Connect is een crossmediaal platform
dat de kennis en kracht van vakbladen
zoals AutomatiseringGids, IT-Infra en
Informatie, heeft gebundeld. Hierdoor
is de doelgroep flink gegroeid en de
journalistieke scope een stuk groter
geworden. Naast een website, die 24/7 op
elk device is te volgen, verschijnt er 10 keer
per jaar een totaal vernieuwd magazine
voor iedereen die voorop wil lopen in de
IT-sector.

■■ Het werven van jong talent om voor je te komen werken
■■ Het informeren van de markt over jullie nieuwe, innovatieve technologieën
■■ Het onder de aandacht brengen van een product of dienst bij IT-beslissers
■■ Het genereren van kwalitatieve leads
■■ Het ontmoeten van collega’s uit de IT-branche om ervaringen mee te kunnen delen
WAAROM KIEZEN VOOR AG CONNECT?
DOOR WIE WORDT
AG CONNECT
GELEZEN?
AG Connect wordt op
de voet gevolgd door
alle IT-professionals in
Nederland. Denk aan CIO’s,
IT-managers en beheerders,
maar ook aan architecten,
developers, business
analysts en consultants.
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■■ AG Connect is het enige IT-mediaplatform in Nederland met betalende abonnees
waardoor de betrokkenheid van de lezersdoelgroep zeer hoog is
■■ AG Connect beschikt over de grootste, onafhankelijke IT-redactie van Nederland
met meer dan 50 jaar ervaring
■■ AG Connect heeft experts in dienst uit alle IT-domeinen die zorgdragen voor
diepgaande analyses en verslaggeving op het gebied van strategie, wetenschap en
dagelijkse ontwikkelingen
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De crossmediale kracht van AG Connect
AG Connect staat 24/7 in contact met professionals, thought leaders en beslissers in
de IT. Afhankelijk van je doelstellingen kunnen wij jouw boodschap op verschillende
manieren vormgeven en via verschillende kanalen onder de aandacht brengen.
Hieronder vind je een greep uit de mogelijkheden.
WEBSITE
AGConnect.nl, biedt eindeloos veel
mogelijkheden om je boodschap onder de
aandacht te brengen van IT-professionals zoals
CIO’s, IT-leads, IT-managers. Je kunt je doelgroep
informeren, activeren of leads genereren. Wij
kunnen je van dienst zijn met kwalitatieve
partnercontent, display advertising, de publicatie
van whitepapers, de organisatie van webinars en
het plaatsen van vacatures.

NIEUWSBRIEF
AG Connect verstuurt dagelijks een nieuwsbrief aan 22.000
abonnees. Via deze nieuwsbrief kunnen wij een preview van jouw
boodschap onder de aandacht brengen bij ons lezerspubliek.
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MAGAZINE
Het vernieuwde magazine van ruim 80 pagina’s dik, biedt de
mogelijkheid om jouw product of dienst in de spotlight te
zetten. Dat kan in de vorm van een inhoudelijk artikel, een
verslag van een onderzoek, promotie van een event of een
advertentie. Maar ook als je op zoek bent naar jong talent,
bieden wij verschillende mogelijkheden om nieuw personeel
te werven.

EVENT
Netwerken op de jaarlijkse
strandborrel, je kennis vergroten
tijdens een van onze masterclasses
of discussiëren tijdens een van onze
round tables: een event is de ideale
gelegenheid om face-to-face in
contact te treden met je doelgroep.
Ook in 2018 organiseren wij diverse
impactvolle events.
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De grote voordelen van een content
partnership

PARTNERBIJDRAGE
PARTNER
PAGINA

ZOEK
RESULTATEN

Door onze partner te worden, krijg je de beschikking over een persoonlijke
partnerpagina met de look & feel van jouw merk binnen de website van AG Connect. Een
fantastisch podium om je bedrijf te positioneren, je product of dienst onder de aandacht
te brengen en om kennis te delen met je doelgroep. Op deze manier profiteer je optimaal
van de kwalitatieve redactionele omgeving die AG Connect je biedt. Het is tevens een
geweldige bron voor het genereren van kwalitatieve leads.
Alle publicaties op je persoonlijke partnerpagina brengen wij via diverse kanalen
onder de aandacht van je doelgroep:

PIJLER
PAGINA

RELEVANTE
ARTIKELEN

■■ op de homepage
■■ bij relevante artikelen
■■ bij relevante topics
■■ bij relevante domeinen
■■ in de nieuwsbrief (ruim 22.000 abonnees)
■■ via zoekresultaten

NIEUWSBRIEF

TOPIC PAGINA
HOMEPAGE
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Profiteer van leadgeneratie op het
hoogste niveau

14 BEHEER
VERISM ANTWOORD
OP VEROUDERD ITIL

GRATIS CONTENT PUBLICEREN
AG Connect is altijd geïnteresseerd in sterke, inhoudelijke content. Deze content kun je gratis
en in vele vormen plaatsen:

■■ video’s
■■ webcasts
■■ e-books
■■ whitepapers
Daarbij komt dat wij je publicaties op verschillende manieren onder de aandacht kunnen brengen:

26 MANAGEMENT
TIPS VOOR SUCCESVOL
AI-PROJECT
47 DEVELOPMENT
ZO INNOVEER JE
MET LEGACY
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■■ partner nieuwsbrief in eigen opmaak (10.000 abonnees)

In het magazine, van ruim 80 pagina’s, brengt de
onafhankelijke redactie alles en nog veel meer over
‘the amazing world of IT’. De onderwerpen zijn
ingedeeld volgens de domeinen van AG Connect:
beheer, development, strategie en innovatie,
management en loopbaan. Binnen deze pijlers komen
alle denkbare IT- onderwerpen aan bod, zoals
security, cloud, business intelligence, outsourcing,
agile, IT-recht en meer.

AGCONNECT NOVEMBER 2017

AG Connect houdt zijn lezers niet alleen op de hoogte van het laatste nieuws en de laatste
ontwikkelingen, maar helpt hen ook bij het nemen van beslissingen in het aankoopproces
van producten en/of diensten op het gebied van IT. Adverteerders die deze inhoudelijke
informatie aanbieden, ontvangen gedetailleerde gegevens van geïnteresseerde bezoekers.
Het zijn kwalitatieve leads waarmee sales direct aan de slag kan.

Tien keer per jaar alles over ‘the amazing
world of IT’: het extra dikke magazine
van AG Connect

57 LOOPBAAN
LEGER TEGEN
CYBERCRIMINELEN

50
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MANAGEMENT

MANAGEMENT

MULTICL UD
WORDT EERDER REGEL
DAN UITZONDERING

■■ bij relevante artikelen
■■ bij relevante topics
■■ bij relevante domeinen

HAN MEIJER BEWAAKT NICHE

DE BESTE NEDERLANDSE
SOFTWAREBEDRIJVEN

DISCUSSIE
NATIONAAL
ONDERZOEK
CLOUD

■■ op de homepage

WINNAAR SCANMARQED

HET GEBRUIK VAN CLOUDDIENSTEN IS IN ENKELE JAREN
TIJD AARDIG INGEBURGERD GERAAKT BIJ NEDERLANDSE
ORGANISATIES. BIJNA VIJF OP DE ZES ORGANISATIES
MAAKT INMIDDELS GEBRUIK VAN CLOUDDIENSTEN. HET
GEBRUIK VAN PRIVATE CLOUD OVERHEERST NOG, MAAR
ER LIJKT DE KOMENDE JAREN EEN VERSCHUIVING PLAATS
TE VINDEN NAAR DE PUBLIEKE CLOUD EN VOORAL DE
MULTICLOUD.
door Edwin Feldmann beeld De Beeldredaktie / Diederik van der Laan

DAT BEELD KWAM STERK NAAR
VOREN TIJDENS HET MINI-SEMINAR
DAT IN MEI IS GEHOUDEN NAAR
AANLEIDING VAN HET NATIONALE
CLOUDONDERZOEK VAN AG
CONNECT EN T-SYSTEMS. Voor het
evenement waren enkele tientallen IT’ers
naar de Nyenrode Business Universiteit
gekomen. Het was slechts een delegatie
van de 669 IT’ers die het onderzoek naar
het gebruik van clouddiensten binnen hun
organisatie hebben ingevuld. Ongeveer
twee derde van de ondervraagden werkt in
de zakelijke dienstverlening, de informatieof communicatiesector als IT-specialist,
IT-professional of manager (IT of algemeen).
Dat is goed om te weten, want tijdens de
discussie over de onderzoeksresultaten werd
al snel duidelijk dat de resultaten heel
anders zouden zijn geweest als de enquête
door sales- of businessdevelopmentmanagers zou zijn ingevuld.

STAND VAN ZAKEN

Uit de resultaten van het cloudonderzoek
blijkt dat er – met of zonder medeweten
van de IT – al veel met clouddiensten
wordt gewerkt, denk daarbij bijvoorbeeld
aan CRM, Office365 en Gmail of G Suite.
Ongeveer twee derde van de ondervraagden
geeft aan met publieke clouddiensten te
werken. Een minderheid van 17 procent
van de ondervraagden zegt noch publieke
noch private cloud te gebruiken. Het gebruik
van de cloud hangt erg af van de systemen

AG CONNECT JUNI 2017
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en de software binnen bedrijven, het type
data waarmee wordt gewerkt en de IT-kennis
die aanwezig is. Volgens Henk Westdorp,
die bij T-Systems Nederland verantwoordelijk is voor businessdevelopment,
hebben grote ondernemingen heel veel
kennis in huis en vaak ook eigen bestaande
infrastructuren. Als zij naar de cloud
willen, vormen hun eigen richtlijnen en
wensen soms een drempel. Vaak zoeken ze
daarom naar individuele oplossingen voor
de transformatie naar de cloud, aldus

Inventariseer eerst de
aanwezige IT-kennis en
het doel van de cloud
Westdorp. “Maar zelfs die doelgroep komt
erachter dat de publieke cloud steeds vaker
aan hun wensen en eisen voldoet.” Bij het
middensegment staan veel organisaties
open voor de cloud, maar zijn ze sceptisch
ten opzichte van gevoelige data, zegt
Westdorp. “Ze willen wel naar de cloud,
maar het ontbreekt aan de juiste strategie.
En in de kleinzakelijke markt is de cloud
een uitkomst, maar ook een risico. De
cloud biedt kleinzakelijke ondernemingen
veel mogelijkheden en flexibiliteit, maar
als het een keer fout gaat, ontbreekt de
benodigde kennis en een snelle oplossing”,
aldus Westdorp. Positief is in ieder geval
volgens hem dat cloud computing overal
op de agenda staat.
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Het magazine heeft een oplage van 10.000 exemplaren en
wordt naast abonnees van AG Connect verzonden naar
de leden van KNVI (voorheen Ngi-NGN), SAI, IIBA en BPMForum.
JOUW PRODUCT IN EEN KWALITATIEF UMFELD
Het magazine heeft een kwalitatieve uitstraling en biedt
vele mogelijkheden om producten en diensten onder de
aandacht te brengen van beslissers en professionals in de
IT. Ons sales team staat graag tot je beschikking om je te
helpen bij het maken van een keuze die naadloos aansluit bij
jouw doelstellingen.

■■ in de nieuwsbrief (22.000 abonnees)
■■ via zoekresultaten
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Als eerste op de hoogte van het laatste
IT-nieuws: de razendsnelle nieuwsbrief
van AG Connect
De technologische evolutie gaat sneller dan je zelf
kunt bijhouden. Daarom verstuurt AG Connect elke
dag, van maandag t/m zaterdag, een nieuwsbrief
met het laatste nieuws op IT-gebied aan meer dan
22.000 lezers. Een mooi podium voor sterke content
met betrekking tot jouw bedrijf, product of dienst.
De nieuwsbrief bevat bovendien diverse mogelijkheden
om direct te communiceren met andere IT-managers en
IT-professionals.
■■ branded content
■■ bannering
■■ blogs
■■ partnerbijdragen
■■ vacatures
■■ whitepapers
ENDORSED MAIL MET EIGEN CONTENT
Naast de AG Connect nieuwsbrief kun je ook een endorsed
mail verspreiden onder de lezers van AG Connect. Deze
e-mail wordt opgemaakt in de huisstijl van jouw merk of
bedrijf en wordt verspreid onder 10.000 geïnteresseerde
abonnees. De ideale manier om je product, dienst of
nieuwe technologie extra aandacht te geven.
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Connect live met je doelgroep
op een event
AG Connect organiseert al vele jaren
professionele events, seminars en congressen
voor professionals uit alle domeinen van de
IT. Deze events vormen een ideaal podium
voor je bedrijf, product of dienst en maken
het extra makkelijk om in contact te komen
met je doelgroep. Het is de meest directe
manier om kwalitatieve leads te genereren
voor je sales team.
Per event worden sponsorpakketten op maat
samengesteld met een optimale mix van
middelen, die het contact met je doelgroep extra
makkelijk maakt. Het sponsorpakket bevat niet
alleen middelen voor een effectieve presentatie
tijdens het event, maar strekt zich ook uit tot een
opvallende promotie voorafgaand en aansluitend
op het evenement, zowel online als in het
magazine.
VERGROOT JE KENNIS MET
MASTERCLASSES
Nyenrode Business Universiteit en AG Connect
organiseren elk jaar zo’n 8 masterclasses rondom
IT-thema’s zoals agile, cloud, security en sourcing.
Een mooie manier om in contact te treden met
gelijkgestemden uit de IT en om je kennis bij te
spijkeren.
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Leer jouw doelgroep nog beter kennen
door marktonderzoek

ALS EXCLUSIEVE PARTNER
Je bent exclusief partner van een onderzoek dat samen met
AG Connect wordt uitgezet. Het onderzoek bestaat uit open
en gesloten vragen om er zeker van te zijn dat beide partijen
de juiste inzichten kunnen vergaren. Aan de hand daarvan
levert AG Connect een onderzoeksrapport op. Ook wordt
er redactionele aandacht besteed aan het onderzoek op
zowel de website als in het magazine waarin de exclusieve partner wordt vermeld. Optioneel is een
presentatie van de resultaten van het onderzoek aan alle medewerkers van de exclusieve partner
en/of een round-table sessie over het onderzoek met de stakeholders van de exclusieve partner.
Wil je alles weten over het participeren in onderzoeken? Neem dan vandaag nog contact op met
een van onze accountmanagers.
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12 MANAGEMENT
KLANTEN KRITISCHER
OVER OUTSOURCING
18 STRATEGIE
ZONDER IT GEEN PICNIC
VOOR MICHIEL MULLER
24 SOFTWARE
WERKEN MET
CONTAINERS
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MET MEERDERE PARTNERS
Je neemt tegen betaling deel aan een zorgvuldig gedefinieerd
onderzoek dat AG Connect samen met meerdere partners
uitzet onder de doelgroep. Afhankelijk van de omvang van de
vragenlijst, bepaalt AG Connect hoeveel partners er maximaal
kunnen deelnemen. De uitkomsten van het gesloten partner
onderdeel worden alleen met de partners gedeeld en verder
niet gepubliceerd.

AutomatiseringGids,
IT-Infra en Informatie samen
AGCONNECT MEI 2017

AG Connect doet jaarlijks diverse onderzoeken, kwalitatief & kwantitatief, onder de
doelgroep. Deze onderzoeken leiden altijd tot interessante informatie en relevante
inzichten, die wij delen met onze lezers in de vorm van redactionele content op de website,
in de nieuwsbrieven en in het magazine. Wij bieden onze partners de mogelijkheid om te
participeren in deze onderzoeken. Dat kan op twee verschillende manieren.

Doe je voordeel met de grote
Salary Survey 2018

58 BEHEER
WERKEN AAN GARANTIE
OP CONTINUÏTEIT

41

SALARY SURVEY 2017

SALARISGROEI BLIJFT BEPERKT

AG Connect beseft als geen ander dat de
arbeidsmarktkrapte in de IT-branche het
moeilijk maakt om getalenteerd en goed
opgeleid IT-personeel te vinden. Om meer
te weten te komen wat IT-professionals drijft,
doet AG Connect hier jaarlijks onderzoek
naar. De resultaten van het onderzoek in
2018 worden in juni gepubliceerd.
INZICHTEN SALARY SURVEY 2017
Uit de Salary Survey 2017 van AG Connect,
ingevuld door ruim 2.500 respondenten
werkzaam in de IT-branche, blijkt dat slechts
11% actief op is naar een andere baan. Maar
60% staat open voor een andere baan, waarbij

HET BEGINT
TE KRIEBELEN!
NUMMER 4 - MEI 2017

ontwikkeling de belangrijkste motivatie is.
Het is dus van het grootste belang dat je laat
zien waarom IT’ers voor jouw bedrijf moeten
kiezen.

HOEVEEL
BEN JIJ
WAARD?

Meer weten over de Salary Survey 2018?
Neem dan vandaag nog contact op met een
van onze accountmanagers.
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Raak jong talent in het hart
met branded content
Het vinden van getalenteerde IT-professionals is een van de grootste uitdagingen waar
veel bedrijven mee kampen. Alleen een vacature plaatsen is niet meer voldoende,
want de vraag naar IT’ers blijft enorm toenemen. Het platform van AG Connect
biedt volop mogelijkheden om IT’ers aan jouw bedrijf te binden met opvallende
arbeidsmarktcommunicatie. Dat kan uiteraard met een advertentie, maar onze redactie
kan ook branded content voor je verzorgen die bijdraagt aan je employer branding en
op een aanstekelijke manier vertelt wat jouw organisatie aan IT’ers te bieden heeft.

PARTNERBIJDRAGE

PARTNERBIJDRAGE

‘DIT IS DE LEUKSTE
WERKGEVER IN DE IT’
WERKEN BIJ IBM
REM IPSAPISTI UT INT HITIS
EATI AS SEQUO IPIDEBIS QUI
AUTEM. NAM RESTIOR IOSSI�
TIS DOLOR AUTETUR SUM
QUIBUSAPID QUIBEA VIDUCI�
TAS UTATUR SIT VIDUCIIS
VOLO DIS ET APIT ACCATEM
EARUM QUOSSUNT.
UDAE ESCIDIS CIAMUS EOS
VENDELISCIA VOLORENT
DOLUPTATIUNT QUI QUIDERI
BUSAPID EX ES DOLUPTA.
LUPTA SINT. MOSTIAE VOLOR
SEQUIS MINTO CULLAT.

WAAROM WERK JE BIJ
DEZE ORGANISATIE?

Bedrijfsnaam: IBM
Bestaat sinds: 1911
Missie: De wereld staat op een be�
langrijk keerpunt: technologie maakt
volledig nieuwe vormen van bedrijfs�
voering, bedrijfsmodellen, industrieën
en uitkomsten mogelijk. We hebben
exponentieel meer kracht en mogelijk�

heden dan welke generatie vóór ons
dan ook om het volledige potentieel
van ons levenswerk te benutten.
Aantal werknemers in dienst:
xx in Nederland
Aantal vacatures: 92 in Nederland
Zijn op zoek naar: security architecten
en project managers

AG CONNECT MAAND 2018
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Inge Janssen, productmanager bij
IBM: “Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetur adipiscing elit. Nunc
quis massa ac metus pharetra luctus
pellentesque eget nisl. Donec in sagittis ligula. In eu porta neque. Curabitur luctus faucibus lorem sed aliquam. Integer eu tellus lobortis,
ultrices sapien nec, tincidunt ex.
Suspendisse sed condimentum magna, a aliquam ligula. Curabitur ex
est, tempus at lacinia vitae, fermentum non ipsum. Vestibulum blandit,

turpis vel elementum dictum, ligula
ex ultrices nisi, vel facilisis sapien diam vel elit. Nunc id iaculis velit.
Duis non imperdiet tortor. Suspendisse nec ante tellus. Morbi volutpat
euismod faucibus. Suspendisse potenti. Sed auctor cursus eros, vitae
interdum dui feugiat gravida. Nulla
facilisi.”

HR�manager Piet Freriks: “Lorem ipsum
dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
Nunc quis massa ac metus pharetra luctus
pellentesque eget nisl. Donec in sagittis ligula. In eu porta neque. Curabitur luctus
faucibus lorem sed aliquam. Integer eu tellus lobortis, ultrices sapien nec, tinci�
dunt ex. Suspendisse sed condimentum magna, a aliquam ligula. Curabitur ex
est, tempus at lacinia vitae, fermentum non ipsum. Vestibulum blandit, turpis vel
elementum dictum, ligula ex ultrices nisi, vel facilisis sapien diam vel elit. Nunc id
iaculis velit. Duis non imperdiet tortor. Suspendisse nec ante tellus. Morbi volutpat
euismod faucibus. Suspendisse potenti. Sed auctor cursus eros, vitae interdum dui
feugiat gravida. Nulla facilisi.”

WAT HOUDT JE
WERK IN?

“Morbi gravida dolor eget mattis gravida. Praesent hendrerit laoreet metus in tempus. Nam et arcu eget sem
pulvinar mollis vel sed ligula. Vestibulum consectetur blandit felis sit
amet volutpat. Mauris eu ullamcorper erat. Donec dignissim ligula quis
felis pulvinar, ut fermentum massa
imperdiet. Nulla at aliquet eros.
Etiam pretium nunc non urna suscipit accumsan sit amet vestibulum
sem. Curabitur cursus libero quis
mauris vulputate vulputate.”

WAT IS JE MEEST
BIJZONDERE ARBEIDS�
VOORWAARDE?

“Fusce in neque iaculis massa luctus
pulvinar imperdiet sit amet nunc.
Donec sollicitudin vestibulum urna,
a pulvinar enim rhoncus vitae. Fusce
augue mauris, eleifend sit amet euismod id, ullamcorper et dolor. In id
mollis diam, vel volutpat eros. Mauris et tellus eu dolor varius pharetra.
Curabitur mattis lacus id nulla tempor sollicitudin. Phasellus accumsan,
lectus ut lacinia interdum, odio ipsum commodo orci, vitae blandit
massa est non ipsum.”

HOE ZIET EEN
WERKDAG ER UIT?

“Sed fringilla eleifend maximus.
Praesent et lectus sit amet elit cursus
auctor a sit amet elit. Cras in maxi-

Uptae cus ipis as eatem
earuptas que quibusa
volupta spedis doloratur?
mus nisi, at placerat lorem. Ut eget
nibh bibendum, tempus dui at, cursus
elit. Nunc id ullamcorper magna, vitae volutpat erat. Integer viverra sodales elit, iaculis blandit ante consequat
at. Nam sagittis placerat odio. Pellentesque ut lobortis dolor. Etiam suscipit finibus dignissim.”

HOE IS DE VRIJDAG�
MIDDAGBORREL?

Van Woustraat 182,
Amsterdam
test@email.nl
www.testwebsite.nl

“Donec ligula nisl, ullamcorper a nibh
nec, mattis luctus dolor. Morbi auctor
dolor erat, ut volutpat orci gravida id.
Nulla sagittis lacus ac hendrerit rhoncus. Duis nec pretium arcu. Proin nisi
velit, tincidunt elementum semper ac,
accumsan in nisl. Interdum et malesuada fames ac ante ipsum primis in
faucibus. Aenean volutpat non dui vitae euismod. Donec consequat, ipsum
sed elementum congue, nulla dolor
blandit dui, et pulvinar augue neque
non nulla. Nam porta, tellus in sagittis
sodales, turpis diam molestie lectus,
eget tristique massa justo eu turpis.
Donec vel vulputate lectus.”
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BRANDED CONTENT OP BASIS VAN TESTIMONIALS
Onze redactie helpt je graag bij het ontwikkelen van branded content op basis van bijvoorbeeld
een interview met een IT’er en een HR medewerker werkzaam bij jouw organisatie. Welke projecten
spelen er? Op welk project ben je het meest trots? Welke kansen liggen er voor goede IT’ers? De vijf
leukste antwoorden dienen als basis voor 2 testimonials die een kijkje achter de schermen geven.
Door werknemers online of in het magazine te laten vertellen welke mogelijkheden jouw organisatie
biedt, raak je jong IT-talent in het hart.
Meer weten over de mogelijkheden omtrent arbeidsmarktcommunicatie? Neem dan vandaag nog
contact op met een van onze accountmanagers.
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Contact

Deze bedrijven gingen u voor

AG Connect bv
Poeldijkstraat 4
1059 VM Amsterdam
020 235 6400
SALES
Algemeen:
sales@agconnect.nl
020 235 6420
Ranou Hira
r.hira@agconnect.nl
06 51612019
Roel Antonisse
r.antonisse@agconnect.nl
06 21172820
TRAFFIC
traffic@agconnect.nl
020 573 3636
EN DE THEMA’S
AG Connect #3
AG Connect #4
AG Connect #6/7
AG Connect #9
AG Connect #10
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VOOR 2018:
Blockchain
GDPR
Arbeidsmarkt
IoT
Big data

MARKETING
marketing@agconnect.nl
020 235 6419
REDACTIE
redactie@agconnect.nl
020 235 6400
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A challenge to CIO’s as race
car drivers: “If everything
seems under control, you’re
not going fast enough.”
Mario Andretti (succesful race car driver)

