Lyst til å være en del av
den raskest voksende
IT-informasjonstjenesten
i Europa?
Biztech er det raskest voksende IT-Information Service-selskapet i Europa. Vi opererer allerede i 10 land
over hele kontinentet. Vårt unike servicekonsept er basert på tusenvis av kundeintervjuer som gjennomføres årlig, for å kartlegge den nåværende situasjonen og utviklingen av veikart på radarskjermbildet.
Formatet er enkelt: Ved å delta på 3–4 årlige telefonintervjuer - vil du bli gitt en rekke av markedsrapporter som dekker noen av de mest aktuelle temaområdene innenfor IT. Inkludert ny teknologi som
er banebrytende, vurderinger av leverandører og utviklingsideer og tiltak i pipelinen. Alt i en kompakt
visuell pakke. Strategiske partnere for denne Biztech Information Service er noen av de ledende teknologileverandørene på markedet. Så deltakelsen for deg er derfor helt gratis. Det eneste kravet er liten
tidsinvestering noen få ganger i løpet av året. Et intervju tar ikke mer enn 10–15 minutter.

Våre kunder kapitaliserer Biztech Information
Service på flere måter:
•

Å følge nye trender og retninger i forhold til egen drift

•

Benchmarking av eget miljø

•

Ta teknologiske valg og distribusjon til rett tid

•

Evaluere tjenesteleverandører

•

Identifisere nye ideer som drivkraft for egne
utviklingsinitiativer

•

Bygge forbindelser med ledende leverandører
innenfor ønskede sektorer
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Etter at du deltar i tre intervjuer, får du personlig tilgang til
vårt Biztech Information Service-online dashbord.
Det vil gi deg et dynamisk og regelmessig oppdatert online
informasjonsverktøy innenfor 15 forskjellige løsningsområder.
Kapitalisering av dagens trender kan ikke bli enklere enn dette.
Du er velkommen til å bli med på denne tjenesten! Be om
ytterlig informasjon ved å sende en epost til adressen nedenfor.
Vi kontakter deg snart. informationservice@biztech.pro
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