
MediaDev is een marketing service provider en helpt zowel
grote als kleine ISV’s met het realiseren van groei, door middel
van innovatieve marketing campagnes.

We helpen onze klanten nieuwe markten te betreden
in Europa, Azië en Latijns-Amerika.

We promoten software oplossingen en verbinden
ISV’s met strategische partners.

MediaDev is uw alles-in-één marketingbureau voor ISV marketing.

Met een combinatie van inbound en outbound
marketingtechnieken (on- en offline), zorgen we
ervoor dat we uw doelgroep bereiken en leads
overtuigen totdat deze klaar zijn om te kopen.
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De marketing campagnes die we voor onze klanten doen, worden uitgevoerd door een team van specialisten die de 
softwaresector door en door kennen. Dit betekent dat we alle kennis in huis hebben om softwareproducten te
begrijpen en te vermarkten. Door de diversiteit aan nationaliteiten in het team, kunnen we bijna iedere markt in 
Europa, Azië en Latijns-Amerika bedienen. 

“We have been working with MediaDev on a leads nurturing initiative to help us raise 
awareness for our brand.  Their deep understanding of our product helps engage our key 
target audience both on and offline.”

-Donna, Senior Manager Marketing Programs UK – Qlik

 “MediaDev is flexible and adapts to our needs.  They have been able to customize
campaigns for us and promote a variety of assets in local languages. This has helped us 
significantly increase our sales pipeline and meet our quarterly targets.”

-Victoria, EMEA Marketing Communications Manager - Veeam Software

OUTBOUND LEAD MANAGEMENT

Krijg toegang to de beste mogelijkheden 
om snel deals te sluiten. U betaalt alleen 
voor de leads die u zelf goedkeurd

DIGITAL MARKETING

Interesseer, overtuig en verbindt met uw 
doelgroep via relevante online kanalen

MARKET INTELLIGENCE

We helpen u een 360 graden totaaloverzicht 
van uw data  te verkrijgen. Uw salesteam 
kan zich hierdoor focussen op de meest 
relevante prospects

HELPDESK 

Til uw klantenservice en technische
ondersteuning naar een hoger niveau met 
hoogwaardige ondersteuning over
meerdere kanalen
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“MediaDev did a great job managing and executing a survey, part of a lead generation 
campaign. We got top-quality results with on time delivery. The infographic was highly 
professional and suited our exact needs. We highly recommend MediaDev for their holistic 
marketing approach.”

-Isabelle, Global Marketing and Communications Director – Getronics

 “By using agile marketing methods and MediaDev’s holistic approach, we have been able 
to establish the ground-work for a successful product launch. We are excited to continue 
working with MediaDev in the future to increase visibility for our brand, and continue to 
use direct client feedback to make our product features better.”

-Oliver Ristow - Project manager NCR Switzerland (yourVcam)
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Waarom MediaDev voor uw
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