
De erkenning krijgen die u verdient 
We zijn zo trots om u als onze klant te hebben. We hebben veel succesvolle klanten die onze services op 
innovatieve manieren gebruiken. Via het Customer Reference Program van ITAM solutions, werken we 
nauw met u samen om uw succes en het succes van uw team te promoten, om uw innovatieve SAM 

projecten te profileren en ervoor te zorgen dat u de erkenning krijgt die u verdient!

Vergroot de zichtbaarheid van u en uw team via meerdere kanalen
Er zijn meerdere kanalen om uw ervaringen te delen met collega’s en uw vakgenoten. Deze kunnen wij op 
uw behoeftes afstemmen voor uw organisatie. Met een minimale impact op uw tijd en met maximaal 
succes voor beide partijen. Wij zullen helpen bij het ontwikkelen van de content en  inhoud, 

spreekplatforms en ander promotiemateriaal voor u en uw team. Voor zowel extern als intern gebruik.

Wat zijn de voordelen? 
• Vergroot de positieve vordering voor uw organisatie via meerdere kanalen. 

• Deel uw ervaring om herkenning in de branche op te bouwen. 

• Promoot uw werk voor interne erkenning. 

• Krijg toegang tot het ITAM solutions Special Intrest Group. 

• Netwerk met succesvolle vakgenoten.
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Mogelijkheden voor u en uw team: 
- Merk-/ Bedrijfsnaam: Wij promoten uw organisatie en uw logo via verschillende 
 communicatiekanalen (web, sociale media, presentaties, brochures). 

- Casestudies: Onze professionele contentschrijvers werken samen om het succes dat u met uw  
 organisatie en ITAM solutions tijdens uw ITAM reis heeft bereikt. Dit materiaal kan gepubliceerd   
 worden op uw website, nieuwsbrief, blog, media en via sociale media.

- Sprekersplatforms: Wij organiseren en nemen deel aan belangrijke conferenties en evenementen.  
 Dit doen wij graag samen met ITAM leiders en ITAM professionals. Wij zullen u benaderen met 
 mogelijkheden om op deze evenementen te spreken. Hier kunt u het succes van uw organisatie te  
 vergroten, dit biedt nieuwe kansen om te netwerken met uw vakgenoten.

- Media aandacht: Ons PR-team werkt met u samen om uw verhaal proactief te promoten bij 
 toonaangevende zakelijke, industriële en technologische publicaties. Wij zullen ook met u 
 samenwerken aan de ontwikkeling van persberichten, blogs en artikelen die van wederzijds belang  
 zijn voor onze organisaties. 

- Onderzoek: Wij zullen u helpen met het vormgeven van onderzoeken en markttrends vast te 
 stellen.

- Kennisuitwisseling: Sommige bedrijven waarmee we samenwerken willen tussentijds iets horen  
 van hun vakgenoten, als onderdeel van hun ITAM-proces. Om het half jaar organiseren we een 
 Special Intrest Group bijeenkomst waarbij potentiele klanten en bestaande klanten worden 
 samengebracht om ideeën en perspectieven uit te wisselen. 

Wat garanderen wij u?
- Geen verassingen. Vertrouw erop dat ITAM solutions de beoordeling en goedkeuring van u en uw  
 organisatie garanderen voordat we inhoud publiceren. 

- Effectief gebruik van uw tijd. We zullen aanvragen zorgvuldig beheren en filteren om deze voor u  
 het meest interessant te maken. 

Hoe neemt u deel aan het programma?
Registreer u simpelweg bij Caitriona Koning via CSM@itamsolutions.nl
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