Marketing en
communicatie
met verstand
van IT

ITxposure is een gespecialiseerd marketing- en

combinatie van creativiteit, veel kennis van IT en een

communicatiebureau voor IT bedrijven. Wij werken

pragmatische aanpak.

onder andere voor ISV’s, value added resellers,
distributeurs, hosting & cloud providers en system
integrators. ITxposure onderscheidt zich door een

Onze diensten
Marketing consultancy: ‘Marketing Manager as a Service’
ITxposure helpt IT bedrijven hun marketingstrategie vorm te geven en uit te
voeren. Wij helpen onze klanten de juiste keuzes te maken rond onder andere
positionering, proposities, branding, product portfolio, internationale expansie
en ‘visual identity’.
Maar wij adviseren ook over actuele onderwerpen zoals de integratie van
social media in de marketingmix. Uiteraard zorgen wij er voor dat de gekozen
strategie effectief wordt uitgevoerd.
Communicatie services
ITxposure lost snel en creatief uw marketing- en communicatievraagstukken
op. We denken en werken middelenvrij en leveren snel tastbaar resultaat.
Dat houdt niet in dat we werken met een ‘u vraagt, wij draaien’ mentaliteit. We
doen, maar houden niet op met denken. Zijn op z’n tijd positief kritisch maar
altijd betrokken bij de business van onze opdrachtgevers.
Internet marketing: Het Werkende Web
De internet filosofie van ITxposure noemen we Het Werkende Web. Door middel
van een gestructureerde aanpak werken we doelgericht naar een “internet
presence” die bijdraagt aan het behalen van uw bedrijfsdoelstellingen.
ITxposure is gespecialiseerd in
• Internet strategie
• Website ontwikkeling
• Zoekmachine Marketing en Optimalisatie
• Social Media

Tevreden klanten:
“Ik wil ITxposure zeker op regelmatige basis blijven betrekken bij
onze marketingstrategie!”
Algemeen Directeur, reseller

“ITxposure beheerst zowel de
marketing- en communicatie
aspecten als de ICT inhoudelijke
kant.”
Directeur, gebruikersvereniging

“Ik wilde jullie complimenteren
met die ge-wel-di-ge mailing!
Helemaal leuk!”
Marketing Executive, system integrator

“Het concept van de campagne is
echt leuk en origineel!”
Marketing Manager, softwarebedrijf

“Ik vind de website super
geworden en de folder ook!!!”
Program Manager, distributeur

ITxposure werkt(e) onder andere voor de volgende bedrijven:
4apps Groep | Act One Communications | Aexus | Agile Software | Aia Software | AppSense | Bell Micro | Citrix Systems
Comsoft direct | Crystal ICT | CWR Mobility | Dynamics user group | ETC Distribution | Exact Software | Groene IT | IBIS QC
InfraControl | Knoworries | KNS Automatisering | Levi9 | Microsoft Nederland | Microsoft Corporation | NC Automatisering
Samenwerkende Microsoft distributeurs | Solimas Groep | TMDi | Traxion | Poort 80 | Propulsion | RefXL | RPMcar
Q-go | Quest Software | Qwise | SCC | SCM | UFS | Ugula | VDD IQware | ZET solutions (voorheen Agroportal)

Jacobus Spijkerdreef 254, 2132 PZ Hoofddorp. Tel. 085-ITXPOSURE (085-489 76 78). info@itxposure.nl www.itxposure.nl

