TMT* Predictions 2014
Hvad vil der ske i TMT-branchen?

*Teknologi-, medie- og telekommunikationsbrancher

Tag med til morgenmøde 3. marts
og hør mere om de vigtigste trends
i TMT-branchen.
TMT Predictions 2014 forudser de vigtigste trends i
TMT-branchen.
Deloitte har årligt siden 2001 givet konkrete bud på udviklingen
i teknologi-, medie- og telekommunikationsbranchen (TMT),
og 2014 bringer en række nye forudsigelser.
Analysen er baseret på +1.000 interview og +10.000 analyserespondenter og giver derved et særdeles underbygget og relevant indblik i den kommende udvikling.
Mød Duncan Stewart, der er leder af Research for Technology,
Media & Telecommunications (TMT) i Deloitte Canada og
medforfatter til Deloittes længe ventede TMT Predictions 2014.
Duncan vil adressere emner indenfor TMT, der vil være af interesse for såvel virksomheder i branchen som virksomheder i
andre brancher, der er påvirket af ændringerne og udviklingen
i TMT-branchen. Bemærk, at indlægget af Duncan Stewart
holdes på engelsk.
Bliv inspireret af Carsten Dilling, adm. direktør og koncernchef i TDC, når han fortæller om de strategiske muligheder og
udfordringer i det nordiske marked.

TMT Predictions 2014 topics
Technology
 A tale of two tablets: medium is the new normal
 
Massive open online courses:
not a disruption zone yet, but the future is bright
 Cloud analytics: a silver lining, but not a silver bullet
Media
 
Doubling up on pay TV
 
TV quintiles
 
Performance rights lift recorded music revenues
Telecommunications
 
The decline of the cellular voice call…for some
 
Phablets are not a Phad, but they may be peaking
 
eVisits: The 21st Century Housecall
Praktiske oplysninger
Morgenmøde om TMT Predictions 2014 afholdes 3. marts
2014 kl. 08.15-10.30 i DeloitteHuset, Weidekampsgade 6,
2300 København S.
Tilmelding kan ske via tmtpredictions.deloitte.dk.
Skriv til dktmtpredictions@deloitte.dk, hvis du har spørgsmål.
Seminaret er gratis.

Mød Duncan Stewart,
der er leder af Research for
Technology, Media & Telecommunications (TMT) i
Deloitte Canada og adm.
direktør og koncernchef i
TDC, Carsten Dilling, til
et inspirerende seminar om
den kommende udvikling
i TMT.
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