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VERSPREIDING
ICT/magazine is gericht op beslissers bij organisaties in het MKB, de groot
zakelijke markt, openbaar bestuur / overheid, woningcorporaties, ziekenhuizen,
zorg en welzijn, onderwijs (mbo, hbo, universiteiten). De uitgave bereikt ruim
30.000 managers IT / ICT / automatisering, CIO’s, CFO’s, CTO’s en CEO’s.
Binnen het leverancierskanaal bereikt ICT/magazine ruim 5.000 beslissers bij
Nederlandse ict-bedrijven.
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THEMA’S / ONDERWERPEN
Trends en ontwikkelingen, markt, innovatie, best practices, informatie management,
business & it alignment, cloud computing, big data, security, mobility, social media,
service management en outsourcing. Overheid & ICT, Zorg/Welzijn & ICT,
beurzen/evenementen, congressen, loopbaan, opleidingen.
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REDACTIONELE FORMULE
ICT/magazine is een maandblad voor ict-management bij Nederlandse bedrijven
en instellingen. De uitgave bericht over trends en ontwikkelingen, automatiseringsvraagstukken, best practices, actualiteiten, bedrijfsnieuws, loopbaan en events.
Daarnaast informeert ICT/magazine lezers over de aanbieders van ict-services
en -solutions. ICT/magazine richt zich op beslissers die verantwoordelijk zijn
voor aanschaf, implementatie en beheer van ICT.
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