Danmarks største
og stærkeste
it-fællesskab

Virksomheder,
der deltager i
klynger, opnår

Virksomheder,
der deltager i
klynger, opnår

INNOVATIONSKRAFT

PRODUKTIVITETSVÆKST

4x

3,6

FAKTA
650 BETALENDE MEDLEMMER
30.000 IT-ARBEJDSPLADSER

(- svarende til antal IT-arbejdspladser i Storkøbenhavn)

3800 FØLGERE PÅ FACEBOOK
2100 FØLGERE PÅ LINKEDIN
5000 NYHEDSBREVSMODTAGERE
BRAINSBUSINESS:
2X GULDCERTIFICERET
IT-FORUM:
BRONZECERTIFICERET

Andelen af it-virksomheder med overskud i 2017/2018 var større i
Jylland end på Fyn/Sjælland.
Andelen af it-virksomheder med resultatfremgang fra 2016/2017 til
2017/2018 var større i Jylland end på Fyn/Sjælland.
It-forum er vært for den internationale konference IoT Week i 2019.
BrainsBusiness og medlemsvirksomheden MapsPeople er værter for
Europas største Google I/O Extended-event.

BrainsBusiness og it-forum er klyngefællesskaber, der er skabt
bottom-up ud af stærke teknologiklynger omkring hhv. Aalborg og Aarhus.

Fællesskaberne bygger på medlemsbetaling, hvilket skaber stort commitment,
engagement og deltagelse fra medlemmerne.

BrainsBusiness er vokset ud af

it-forum blev oprindeligt skabt i 1996

rede i 80’erne og 90’erne. Klyngen har

fra en række lokale it-virksomheder, der så

således rødder i en mangeårig tradition

et behov for et forum for IT på baggrund

for samarbejde og netværksdannelse i re-

af den stigende anvendelse af digitale

gionen. Kernepartnere er ud over IKT-er-

værktøjer. I 2013 overtog det daværende

hvervet også Danmarks største IKT-uni-

IT-Forum Midtjylland søsterorganisationen

versitet AAU samt Business Aalborg,

IT Forum Syddanmark og har siden da

Region Nordjylland og Business Region

dækket hele Syd- og Midtjylland. it-forum

North Denmark.

har til huse i INCUBA i IT-byen Katrinebjerg

den nordjyske mobilklynge, som eksiste-

på initiativ fra Aarhus Kommune og ildsjæle

og har et tæt samarbejde med bl.a.forsknings- og vidensnetværk for it, herunder
it-forskerparken Katrinebjerg i Aarhus.

Styrkeområder
Medlemsbetaling

Strategisk matchmaking

Stort medlemsengagement

Genvej til kompetenceudvikling

Professionel drift

Booster for internationalisering

Lokal forankring

Stærk brobygger- og facilitatorfunktion

Tæt på medlemmerne

Stærkt samarbejde med erhvervsråd
og erhvervshuse

Stærk fællesskabsfølelse blandt medlemmerne
Ydelser baseret på medlemsbehov

Forankret i førende forsknings- og
uddannelsesinstitutioner

Klyngedeltagelse betaler sig!
Innovation

Et lille udpluk af, hvad vores
medlemmer får ud af deres
medlemskab:

Nye markeder Nye produkter
Netværk Kompetenceudvikling

Effektivisering

Ny viden

Vækst

Adgang til den nyeste forskning

Procesudvikling

Projektdeltagelse

Nye kunder

Nye samarbejdspartnere

Øget synlighed

Lettere rekruttering

”

Vi samarbejder med flere
af de andre medlemmer ift. at
co-invente forskellige former for
services. Det er meget værdifuldt,
at man kan finde partnere den vej
rundt, og BrainsBusiness faciliterer det godt.”
- Jørgen Raguse, CEO, Trackunit

”

At deltage i it-forums arrangementer giver virksomheden
åbenlyse fordele. Vores it-faglige
netværk udvides for hvert arrangement, vi deltager i, men vi
bruger også arrangementerne
bevidst i efteruddannelse og
vidensopdatering.”
- Rita Westergaard,
Business Solutions Manager, ID-advice

Læs mere:
www.brainsbusiness.dk | www.itforum.dk

”

Den baggrundsviden, vi opnår
gennem BrainsBusiness, om både
teknologier, markedsudvikling og
regelsæt har stor betydning i forhold til overvejelser om virksomhedens udvikling og strategier.”
- Karl Lausten, CEO, Bright Ideas

