EINDEJAARSSPECIAL

Wat gaan 2019 en de jaren daarna
ons brengen op IT-gebied?
Hoe ervaart de IT-professional zijn werk en welke rol heeft hij in zijn onderneming? Met
welke projecten zijn ze bezig en welke technologie wordt in 2019 het meest toegepast?
Welke technieken hebben het komende jaar de hoogste prioriteit? Gaan we komend jaar
de eerste toepassingen zien van blockchain technology? Tegen welke securitydreigingen
moeten we ons wapenen? Welke nieuwe bedrijfsmodellen ontstaan er door
Internet-of-Things?
Daar doet de redactie van AG Connect onderzoek naar. Naast het onderzoek
onder lezers geven vooraanstaande experts hun blik op het komende
jaar. En we interviewen personen die het afgelopen jaar bepalend
zijn geweest of die komend jaar een belangrijke stempel zullen
drukken op de IT-wereld.

Wilt u zichtbaar zijn in onze eindejaarsspecial?
Laat dan, in het magazine en online, zien wat
uw visie voor het komend jaar is. De mogelijkheden:
PAKKET A

PAKKET B

■■ 2/1 pagina spread in decembereditie

■■ 1/1 pagina branded content of

■■ Interview door ervaren journalist

■■ 10 stuks extra magazines

magazine

advertentie

■■ Fotograaf op locatie

€ 2.750

■■ Opmaak van artikel door AG Connect
■■ Doorplaatsen artikel op AGConnect.nl
■■ 25 stuks extra magazines voor

PARTNERBIJDRAGE

eigen gebruik of voor verzending
naar klanten

PARTNERBIJDRAGE

‘DIT WORDT ONS
BELANGRIJKSTE
PROJECT VOOR 2019’
VISIE IBM

€ 6.500

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

Deadline van aanlevering voor een branded artikel is: 22-11-2018
Deadline van aanlevering voor een advertentie is: 3-12-2018

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 belangrijk keerpunt: technologie maakt
volledig nieuwe vormen van bedrijfsvoering, 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
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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, 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.”

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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Benieuwd naar de mogelijkheden, neem dan contact op met ons salesteam:
Ranou Hira | r.hira@agconnect.nl | 06 5161 2019 • Jeffrey Ploeg | j.ploeg@agconnect.nl | 06 1185 7351

