Marktleider op het gebied van IT
AG Connect is marktleider op het gebied van vakinformatie voor de IT-sector. Het platform richt zich op
IT-beslissers en thought leaders die voorop willen lopen in hun vakgebied. Met een website, magazine,
digitale thema uitgaven en nieuwsbrieven bereikt AG Connect maandelijks ruim 100.000 IT-beslissers.
Marktleider op gebied van IT
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AG Connect is het platform voor CIO’s en professionals in de IT-sector.
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Over Sijthoff Media
Sijthoff Media is een crossmediaal bedrijf van nieuws- en
vakmedia en is gevestigd in Capital C, hét centrum voor de
creatieve industrie van Amsterdam. Onze media bieden
content op het gebied van IT, marketing, media, finance, HR,
M&A, overheid en voor kinderen. Onze onafhankelijke
redacties informeren en verbinden maandelijks meer dan
één miljoen professionals en ruim 400.000 kinderen in de
leeftijd 7 tot en met 12 jaar. Bekende merken van Sijthoff
Media zijn Adformatie, AG Connect, CFO, CHRO, M&A,
Binnenlands Bestuur, iBestuur, Alex van Groningen,
Amsterdam Institute of Finance, FinanceHub.nl, FM.nl,
Kidsweek en Samsam.
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