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Managed Hoster Shock Media treedt als deelnemer toe tot de Dutch Hosting Provider Association.

Shock Media biedt al vele jaren uitstekende dienstverlening en heeft als 'born in the cloud'

dienstverlener de kernwaarden van de DHPA hoog in het vaandel staan.

Managed Hoster Shock Media is per maart 2016 toegetreden als deelnemer van de Dutch
Hosting Provider Association (DHPA), de brancheorganisatie van de marktleidende
Nederlandse hostingbedrijven.

"De Nederlandse markt van cloud en managed hosting ontwikkelt zich sterk. Het onderscheid tussen
de echte "born in the cloud" spelers en andere vormen van IT wordt steeds beter zichtbaar.
Vertrouwen en transparantie is voor de markt essentieel", zegt DHPA-bestuurslid en secretaris Eric
Vredeveldt. "DHPA deelnemers staan voor de kwaliteit, professionaliteit, veiligheid en transparantie
die je mag verwachten van aanbieders van cloud en hosting diensten die op steeds grotere schaal
mission critical toepassingen leveren waarmee ze onderdeel uitmaken van het bedrijfsproces van hun
klanten."

“De DHPA is daarom selectief ten aanzien van toetreding van nieuwe deelnemers die passen in het
gezamenlijke profiel en die de kernwaarden aantoonbaar hanteren. Shock Media is een goed
voorbeeld van een echte born in the cloud partij. Zij hebben dit business model in de genen en dat
merken hun klanten. Ze hebben zich ruimschoots bewezen als een solide partij die we daarom graag
verwelkomen als de 30e deelnemer!” aldus Vredeveldt.

Ook Alain Götz, CEO van Shock Media, is enthousiast over de toetreding tot de DHPA. “Deelname
aan de DHPA bevestigt dat Shock Media de kernwaarden van de DHPA hoog in het vaandel heeft
staan”. Niet alleen die bevestiging is belangrijk voor Shock Media. Alain vervolgt: “Onze sector is over
de afgelopen decennia een steeds belangrijker en zelfs onmisbaar onderdeel geworden op zowel
maatschappelijk als economisch vlak. Dit zal in de komende jaren alleen nog maar verder toenemen.
De DHPA heeft een belangrijke rol om alle belangen op het gebied van overheid, onderwijs, kennis
en groei te behartigen”.

Deelnemers van de DHPA behoren tot de absolute top van de hostingmarkt. Van de ruim 1300
hostingbedrijven in Nederland, behoort Shock Media tot een selectie van slechts 30 deelnemers die



toegelaten zijn tot de DHPA.

Dutch Hosting Provider Association
http://www.dhpa.nl

Shock Media
https://www.shockmedia.nl/
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CONTACTPERSONEN

OVER SPLEND

Marketing, communicatie, PR en design. Goede producten, diensten of sterke concepten verdienen de juiste
boodschap om te kunnen worden omarmd door de markt. Wij behoren tot de nieuwe generatie IT-ers en zien de
wereld snel veranderen, neem contact met ons op en laat je inspireren.
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