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Verjaardagsaanbieding
Hoera! BI Right! is op 1 mei 2016 jarig!
Graag willen we de samenwerking met onze bestaande klanten vieren door het
geven van een mooi voordeel én nieuwe klanten een mogelijkheid bieden op een
aantrekkelijke manier kennis te maken met onze dienstverlening. Als traktatie ter
gelegenheid van onze verjaardag, biedt BI Right! u de mogelijkheid te profiteren
van een interessante korting (20%) op de inhuur van een consultant voor één dag.

Geïnteresseerd?
Hieronder de kleine lettertjes behorend bij onze aanbieding:
• Per klant kan slechts eenmaal geprofiteerd worden van het aanbod.
• Zowel bestaande klanten als nieuwe klanten kunnen van dit aanbod gebruik
maken.
• Consultancy dagen worden in het 3e kwartaal van 2016 ingevuld.
• U heeft tot 1 juni 2016 de kans om de verjaardagsaanbieding te activeren door
middel van het sturen van een mailtje naar info@biright.nl onder vermelding van
VERJAARDAGSAANBIEDING 2016
Sowieso nieuwsgierig geworden naar de activiteiten van BI Right! of naar de
ervaringen van klanten met onze dienstverlening? Bekijk voor nadere info eens
onze referenties!

Welke BI-tool past bij uw bedrijf?
Het kiezen van een Business Intelligence-oplossing is nog niet zo eenvoudig. Als een
bedrijf investeert in een dure tool die vervolgens niets oplost, heeft men er weinig aan.
Hoe voorkomt u dit? En hoe maakt u dus wél de juiste keuze? BI Right! helpt u graag een
handje. Lees de ins en outs hier!

Strategisch talentmanagement: hoe pakt u het aan?
Het is een trend dat bedrijven hun talentmanagement veel strategischer gaan inrichten.
Om zoveel mogelijk rendement uit talent te halen, is strategisch talentmanagement
essentieel. Maar daarbij komt veel kijken. Wat is een goede aanpak, wat zijn de valkuilen
en wat levert het op? BI Right! heeft het voor u op een rij gezet. Lees hier het hele
artikel!
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