
IT-virksomheden DanDomain indgår
partnerskab med europæisk hostinggigant og
går fra 70 til 550 specialister
Belgiske Intelligent, som indtager en ubestridt førsteplads inden
for hosting i Beneluxlandene, har sat foden på dansk grund. Den
kommende hostinggigant vil i fremtiden beskæftige cirka 550
specialister globalt, og opkøbet passer ind i Intelligents vision om
at blive en vidtspændende one-stop-shop for kunderne ved at
kombinere ekspertise inden for e-handel med hostingydelser.



IT-virksomheden DanDomain har længe været blandt de største hostingvirksomheder i

Danmark med mere end 75.000 kunder. De kan nu se frem til at blive noget af en mastodont på

det europæiske hostingmarked, da tilslutningen til Intelligent gør dem til én af de absolut

største hostingvirksomheder i Europa. DanDomain går fra 70 IT-specialister i Randers til at

være cirka 550 på internationalt plan sammen med Intelligent. DanDomain og Intelligent har

en lignende vækstkurs. Begge virksomheder blev startet op i 1999 og har opnået

bemærkelsesværdige resultater i årenes løb gennem store investeringer i mennesker og viden,

og derved skabt to stærke brands.

Jeg er yderst begejstret over, hvor godt Intelligents og DanDomains kultur og
værdier matcher hinanden. Og med dette partnerskab er DanDomain nu
strategisk godt rustet til fremtiden. Vi mener, at DanDomain tilbyder en stor
kundecentrisk værdi - takket være den ekspertise, vi har opbygget blandt
andet inden for e-handel. Vi er overbeviste om, at både DanDomains og
Intelligents omfattende viden vil hjælpe os alle til at udvikle endnu stærkere
produkter til vores kunder
— Ronnie Bach Nielsen, administrerende direktør, DanDomain

Opkøbet er en del af større vækstambitioner

Opkøbet af DanDomain, og to københavnske virksomheder med fokus på enterprise hosting,

passer ind i strategierne og ambitionerne hos Intelligent, som lige nu tæller omkring 20

hostingbrands. Valget af DanDomain og Danmark er logisk, eftersom det er et marked, der

ligner markedet i Beneluxlandene, som såvel udgør en god base for yderligere vækst i andre

skandinaviske lande.

Et opkøb giver altid en større skala. Vi byder ikke blot mange nye kunder
velkommen, men også mange nye kolleger samt ekspertise. Når vi sammen
fokuserer på R & D samt design af nye produkter og teknologier, vil det skabe
drivkraft og knowhow til at udvikle os hurtigere og opnå større succes. Dette vil
resultere i stærkere og endnu mere konkurrencedygtige produkter og ydelser
for såvel DanDomains kunder som for Intelligents
— Frederik Poelman, administrerende direktør for SMV, Intelligent



Markedsleder inden for e-handel

DanDomain er en pionér i Europa og lancerede den første version af sin webshopplatform i år

2000. Med denne kunne iværksættere let begynde deres egen webshop. Nu er produktet blevet

en bred platform med talrige integrationer og partnere og er i dag med over 3.000 webshops

ledende på det danske dandmarked inden for dette felt. Ved kontinuerligt at videreudvikle selve

produktet, og desuden arbejde tæt sammen med sine partnere, har DanDomain altid kunnet

reagere hurtigt på markedstrends. Intelligent ser derfor også store muligheder i at lancere

løsningen i Beneluxlandene.

Fremtiden ser stærk og lys ud

Intelligents vision er at blive en one-stop-shop for sine kunder. Hvad enten det gælder et

domænenavn, hosting, hjemmeside, e-mail, e-mail marketing eller (snart) egen webshop, kan

kunderne altid være sikre på, at de vil få service og support af høj kvalitet hos Intelligent.

DanDomain har samme værdier og engagement i forhold til høj kvalitet, hvor kunden altid er i

fokus. Lighederne mellem DanDomain og Intelligent, hvad angår kvalitet og drivkraft til altid at

gøre tingene bedre, er bemærkelsesværdige.

Intelligent sammensætter en stærk ledelse i Danmark for at gennemføre fremtidsplanerne.

Ronnie Bach Nielsen (medstifter af og administrerende direktør i DanDomain) er blevet

medejer af hele koncernen og er udnævnt til administrerende direktør for Intelligents SMV-

afdeling i Danmark. Brandet DanDomain videreføres, og DanDomain-teamet fortsætter også

deres virke fra deres kontor i Randers.
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OM INTELLIGENT

Intelligent is een internationale hostinggroep die hostingdiensten aanbiedt voor SME’s en Large Enterprises. De
SME-tak van de groep heeft vertrouwde merken zoals Combell, Byte, DanDomain en Flexmail. Voor Large
Enterprises biedt het producten en diensten aan onder de naam Sentia en ReasonNet.

Intelligent is de absolute marktleider in de Benelux en Denemarken voor hostingdiensten. Van domeinnamen,
klassieke webhosting en e-maildiensten biedt het eveneens cloudservers en complexe hosting op maat en
outsourcing aan, voor grote bedrijven.

De groep heeft meer dan 550 experts in dienst verspreid over 3 landen in Gent (BE), Hasselt (BE), Delft (NL),
Nijmegen (NL), Amsterdam (NL), Nieuwegein (NL), Randers (DK) en Kopenhagen (DK). De verwachte
geconsolideerde omzet voor 2016 bedraagt 95 miljoen euro. De groep verwacht de komende jaren verder sterk
organisch te groeien als door overnames dankzij haar Buy & Build strategie. De groep gelooft rotsvast in diepe
productkennis en staat voor kwaliteit en vertrouwen.

Intelligent is an international hosting group offering hosting services for SMEs and Large Enterprises. The SME
branch of the group accommodates trusted brands such as Combell, Byte, DanDomain and Flexmail. For Large
Enterprises the group provides products and services under the names Sentia and ReasonNet.

Intelligent is the absolute market leader in the Benelux and Denmark for hosting services. In addition to domain
names, traditional web hosting and email services it also offers cloud servers and complex tailored hosting and
outsourcing for large companies.

The group has more than 550 experts spread across three countries in Ghent (BE), Hasselt (BE), Delft (NL),
Nijmegen (NL), Amsterdam (NL), Nieuwegein (NL), Randers (DK) and Copenhagen (DK). The consolidated
turnover for 2016 amounts to an estimated 95 million euros. The group expects to continue its strong growth
organically and through acquisitions, thanks to its Buy & Build strategy. The group believes in profound product
knowledge and stands for quality and trust.

Intelligent est un groupe international qui propose des services d’hébergement pour PME et grandes entreprises.
La branche PME du groupe comprend des marques de confiance telles que Combell, Byte, DanDomain et
Flexmail. Pour les grandes entreprises, le groupe propose des produits et services sous les noms Sentia et
ReasonNet.

Dans le Benelux et au Danemark, Intelligent est le leader incontesté du marché des services d’hébergement.
Outre des noms de domaines, des services d’hébergement classiques et des adresses mail, il propose aussi des
serveurs cloud, des solutions d’hébergement complexes sur mesure et des services d’externalisation pour les
grandes entreprises.

Le groupe emploie plus de 550 experts, répartis dans 3 pays, à Gand (BE), Hasselt (BE), Delft (NL), Nijmegen
(NL), Amsterdam (NL), Nieuwegein (NL), Randers (DK) et Copenhague (DK). Pour 2016, il prévoit de réaliser un



chiffre d’affaires consolidé de 95 millions d’euros. Pour les années à venir, le groupe s’attend à enregistrer une
forte croissance organique, ainsi qu’à poursuivre son expansion grâce à des reprises guidées par sa stratégie
Buy & Build. Le groupe croit fermement à une parfaite connaissance des produits et est synonyme de qualité et
de confiance.

Intelligent er en international hostingkoncern, som tilbyder hostingydelser for SMV’er og store virksomheder.
Koncernens SMV-afdeling betjener solide brands som Combell, Byte, DanDomain og Flexmail. Under navnene
Sentia og ReasonNet tilbyder koncernen produkter og ydelser til store virksomheder.

Intelligent er ubestridt leder på markedet inden for hostingydelser i Beneluxlandene og Danmark. Ud over
domænenavne, traditionel webhosting og e-mailtjenester tilbyder Intelligent også store virksomheder
cloudservere samt kompleks, skræddersyet hosting og outsourcing til store virksomheder.

Koncernen har over 550 eksperter i tre lande, fordelt i Ghent (BE), Hasselt (BE), Delft (NL), Nijmegen (NL),
Amsterdam (NL), Nieuwegein (NL), Randers (DK) og København (DK). Koncernens omsætning for 2016 anslås
til at beløbe sig til 95 millioner euro. Koncernen forventer at fortsætte sin stærke vækst via naturlig vækst samt
opkøb, takket være koncernens Buy & Build-strategi. Koncernen tror på indgående produktviden og står for
kvalitet og tillid.
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