
S P E C I A L  O V E R  I T  S E R V I C E  M A N A G E M E N T

SERVICE MANAGER DAG 
De functionele exploitatie, het beheer, gebruik en onderhoud 

van IT en dat alles met slimme tools en methodieken soepel 

laten samenwerken. U kent het speelveld van de IT Service 

Manager als geen ander. Hoewel er de afgelopen jaren al veel 

is ontwikkeld en bereikt, staat dit vakgebied alles behalve stil. 

Logisch dan ook dat de Ngi-NGN (tegenwoordig KNVI) op 23 

maart een speciale Service Manager Dag (SMD2017) 

organiseert – met een stevig programma - waar volop worden 

gesproken door autoriteiten uit de markt.

TOON UW VISIE IN DEZE SPECIAL
Als relatie van AG Connect kunt u van deze special profiteren door uw visie in een mooi vormgegeven artikel. 

te tonen. Dit kan al tegen een speciaal tarief van € 1.250,00 voor twee pagina’s (950 woorden). U levert de 

content aan en wij zorgen ervoor dat het artikel wordt geredigeerd en vormgegeven. Uiteraard wordt uw 

content niet alleen in het magazine gepubliceerd, maar ook online gedistribueerd (inclusief linkjes), zodat u 

realtime kunt meten welke organisaties uw visie lezen. 

COMBINEER MET EEN ADVERTENTIE 

SPECIALE UITGAVE
CloudWorks zal voorafgaand, tijdens en na afloop van de Service Manager Dag verslag doen (op de website, in 

de nieuwsbrieven en in het magazine) van de meest in het oog springende sessies. 

Daarnaast zoomt de april-editie van CloudWorks in op de ontwikkelingen, praktijkverhalen, onderzoeksresultaten 

etc. op het gebied van IT service management. Deze editie gaat naast de ca. 3.500 abonnees van CloudWorks 

ook naar abonnees van AG Connect (een select bestand van de voormalige titel IT-Infra) 

Wilt u dit combineren met een advertentie in deze speciale IT Service Management-editie van CloudWorks? 

Voor een totaalbedrag van € 2.950,00 heeft u een artikel van twee pagina’s en een advertentie (1/1 pagina fc) 

in de IT Service Special van CloudWorks. Uiteraard is het ook mogelijk om te adverteren zonder content. 

Het tarief voor een 1/1 pagina is dan slechts € 1.495,00.  

MEER INFORMATIE/ RESERVEREN 
Deze special IT Service Management sluit 23 maart. Wilt u meer informatie of reserveren neem dan contact op 

met Ranou Hira via 06 5161 2019 of r.hira@agconnect.nl   


