
Service2Media sluit zich aan bij Hippo’s Certified Partner
Network voor relevante ervaringen op het mobiele kanaal
Als antwoord op de groeiende vraag van ondernemingen naar de beste
oplossingen voor contextueel relevante ervaringen via elk kanaal en elk
device, breidt Web Content Management softwarebedrijf Hippo zijn
Europese partnerportfolio uit met Service2Media.
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Details Met de implementatie van Hippo CMS dichten beide bedrijven de kloof tussen
de verschillende contactpunten, en creëren een samenhangende en
gestroomlijnde digital experience voor zowel web als apps op alle devices.
Bedrijven profiteren van grotere flexibiliteit, een lager TCO en een versnelde
time-to-market voor hun digitale projecten.

"Wij zijn erg blij met de samenwerking met Hippo. Wij komen dagelijks
bedrijven tegen die voor grote uitdagingen staan in de uitvoering van hun
omni-channel strategie. Daar speelt content een cruciale rol bij. Samen
kunnen we echt unieke experiences leveren, gebaseerd op moderne en
veelzijdige web content management technologie.” Rene Stukker, CEO,
Service2Media.

“Bij het creëren van een context-afhankelijke digital experience moet de klant
altijd centraal staan. Dit betekent voor iedere bezoeker de juiste content,
binnen de juiste context en op het juiste device leveren. Wij zijn erg blij dat we
bij het creëren van zulke innovatieve digital experiences gebruik kunnen
maken van de expertise van Service2Media.” Tjeerd Brenninkmeijer, CMO en
co-founder, Hippo

Over Service2Media
Service2Media is gespecialiseerd in mobile hybrid HTML5 development,
waarbij het bedrijf gebruikt maakt van open source componenten en
frameworks. Met 10 jaar ervaring levert Service2Media een duurzame mobiele
referentiearchitectuur en mobiele producten die een succesvolle mobile
delivery strategie ondersteunen.

Over Hippo 
Hippo geeft een nieuwe invulling aan CMS door het wereldwijd meest
geavanceerde content performance platform te ontwikkelen. Het systeem is
ontworpen om ondernemingen meer inzicht in hun bezoekers te geven – of ze
nu bekend of anoniem zijn – en om precies dat content te leveren waar zij
behoefte aan hebben, binnen elke context en op elk device. Hippo is Select
Partner van EMC’s Technology Connect Track, en het enige open source
Java CMS in de Gartner Magic Quadrant for WCM van 2015.
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Over Hippo CMS

Hippo is on a mission to make the digital experience more personable for
every visitor. We’re redefining the CMS space by engineering the world’s
most advanced content performance platform, designed to help businesses
understand their visitors – whether they are known or anonymous – and
deliver the content they value in any context and on any device. Together
with its global network of Certified Partners, Hippo serves a rapidly growing
number of enterprise clients around the world including Condé Nast, Bell
Aliant, Autodesk, Couchbase, the Dutch Foreign Office, Mailchimp,
Randstad, Veikkaus, the University of Maryland, NHS, 1&1 Internet,
Bugaboo and Weleda.
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