Voor de leiders van nu
én morgen
Sijthoff Media biedt hoogwaardige content, toonaangevende opleidingen en data-gedreven insights. Wij
verbinden boardroom members en één miljoen professionals binnen IT, marketing & communicatie, finance,
HR, M&A en de overheid door middel van toonaangevende evenementen, awards, expo’s, executive dinners,
magazines, opleidingen en nieuws- en vacaturesites. We zijn gevestigd in Capital C, hét centrum voor de
creatieve industrie van Amsterdam.
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Met onze merken en communities hebben wij een uniek bereik richting meer dan
één miljoen eindbeslissers en professionals in zowel het bedrijfsleven als de overheid
Onder het label House of Executives organiseren wij activiteiten voor de gehele C-suite
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