
Vil du være en del 
af Europas hurtigst 
voksende IT-informationstjene-
ste?

Biztech er den hurtigst voksende virksomhed for IT-information i Europa. Vi opererer allerede  
i 10 europæiske lande. Vores unikke servicekoncept er baseret på tus kundeinterviews, der kortlægger 
det nuværende IT-miljø og kan blive brugt som et vejkort over udviklingen indenfor IT-løsninger. 

Formatet er simpelt: Ved at deltage i 3–4 årlige telefoniske interviews vil du modtage en række markedsrappor-
ter, der dækker de mest aktuelle områder indenfor IT. Dette inkluderer nye teknologier, der har fået momentum, 
ratings af tjenesteleverandører, kommende initiativer og udviklingsområder. Alt dette bliver vist i en kompakt, 
visuel og let overskuelig pakke. Strategiske partnere for informationstjenesten fra Biztech er nogle af de ledende 
teknologiske virksomheder i IT-branchen. Så det er gratis og helt omkostningsfrit for dig at deltage. Det eneste 
krav er en lille tidsinvestering et par gange om året. Et interview tager ikke mere end 10–15 minutter.
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Efter du har deltaget i tre interviews, får du personlig  
adgang til vores online dashboard.

Det giver dig et dynamisk og regelmæssigt opdateret IT-informationsværktøj 
i op til 15 forskellige løsningsområder indenfor IT. Opdateret viden og 
markedsinformation bliver ikke lettere og mere overskueligt. 

Du er velkommen til at tage del i servicen. Få mere information ved at sende  
os en mail til adressen herunder. Vi kontakter dig hurtigst muligt for at finde  
et godt tidspunkt. informationservice@biztech.pro 

Vores kunder bruger Biztech Information 
Service på flere måder:

• Følge nye trends og retninger i forhold til egen drift

• Benchmarking af eget IT-miljø

• Tage teknologiske beslutninger og træffe nye valg af
distribution på rette tidspunkt

• Evaluere tjenesteleverandører

• Identificere nye idéer som drivkraft for egne udviklingsinitiativer

• Bygge forbindelser med ledende leverandører indenfor
ønskede løsningsområder
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