
Hippo CMS en 7p Slaan Handen Ineen en Maken Samen
Vliegende Start in de DACH-Regio
7P’s gespecialiseerde ervaring met Java contentmanagementsystemen en
Hippo’s open en innovatieve karakter zijn voor elkaar gemaakt
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Details Web Content Management (WCM) bedrijf Hippo en de Duitse IT consultant
SEVEN PRINCIPLES (7P) kondigden vandaag trots hun samenwerking aan.
Met deze partnership kunnen ze voor enterprises in de DACH-regio nog
innovatievere digitale ervaringen realiseren. Dit samenwerkingsverband is het
volgende bewijs van Hippo’s commitment aan enterprises in de regio. In
september opende Hippo al het eerste kantoor in Duitsland.

7P is een grote solution provider en system integrator met 500 werknemers
en 10 kantoren in alleen al de DACH-regio. Met hun hoge level van expertise
op het gebied van enterprise mobility en complexe enterprise cases is 7P een
sterke partner voor Hippo. 7P’s gespecialiseerde ervaring met Java
contentmanagementsystemen en Hippo’s open en innovatieve character lijken
voor elkaar gemaakt. De samenwerking tussen Hippo en 7P is gebaseerd op
de gedeelde overtuiging dat je klanten alleen verder helpt door de
samenwerking tussen marketing en technische teams te stimuleren. 

"SEVEN PRINCIPLES en Hippo vullen elkaar aan als het gaat om hun
gezamenlijke producten- en dienstenportfolio,” aldus Joseph Kronfli, CEO van
SEVEN PRINCIPLES. "Door deze samenwerking kunnen we onze klanten
nog meer innovatieve digital experiences bieden en is een bewijs voor de trend
richting digitale transformatie.“

“De DACH-regio is een belangrijke focusmarkt voor ons met veel kennis van
technologie,” zegt Hippo CEO Jeroen Verberg. “We zien dat het Duitse
enterprise softwarelandschap erg veel waarde hecht aan technisch
vakmanschap en de bereidheid om echt te innoveren. Hippo is al behoorlijk
vertegenwoordigd in de DACH-regio met grote merken die gebruik maken van
onze flexibele en interoperabele technologieën. Ik kijk uit naar de
samenwerking met 7P om nog verder te groeien in deze regio.”

De samenwerking heeft meteen een vliegende start gemaakt met de eerste
implementatie voor een grote telecom provider. Er staan voor 2016 bovendien
meerdere gezamenlijke marketingcampagnes gepland en 7P’s huidige team
van 5 Hippo developers zal zeker verdubbelen.
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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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