Bliv medlem af
BrainsBusiness og it-forum

- Danmarks største og stærkeste
it-fællesskab
Virksomheder,
der deltager i
klynger, opnår

Virksomheder,
der deltager i
klynger, opnår

INNOVATIONSKRAFT

PRODUKTIVITETSVÆKST

4x

3.6

Få to medlemskaber – Betal kun for ét
It-klyngerne BrainsBusiness og it-forum er strategiske samarbejdspartnere. Det
betyder, at du som medlem af den ene af klyngerne kan benytte dig af medlemsfordelene begge steder.
Fælles medlemsfordele
Adgang til mere end 70 arrangementer om året
Større synlighed – fx via mere end 5000 nyhedsbrevsmodtagere
Netværk med mere end 600 virksomheder inden for udvikling og anvendelse af IT
Direkte indgang til potentielle kunder, samarbejdspartnere og leverandører
A
 dgang til regionale, nationale og internationale innovationsprojekter,
herunder EU-finansierede Horizon2020-projekter

Vidste du at ...

Medlemskab betaler sig!

Der er lige så mange IT-arbejdspladser i Jylland
som i Storkøbenhavn (30.000)?

Dette er blot nogle af de ting, vores medlemmer nævner, at de har fået ud af deres medlemskab:

Andelen af IT-virksomheder med overskud i
2017/2018 er større i Jylland end på Fyn/Sjælland?
Andelen af IT-virksomheder med resultatfremgang
fra 2016/2017 til 2017/2018 er 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
event?

”

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

Innovation

Nye markeder Nye produkter
Netværk Kompetenceudvikling

Effektivisering

Ny viden

Projektdeltagelse

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

Nye kunder

Adgang til den nyeste forskning

Procesudvikling

”

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

Vækst

Nye samarbejdspartnere

Øget synlighed

Lettere rekruttering

”

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

